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farsusis Roosevelto ir 
chillio pareiškimas, ži
bi Atlanto Čarterio var- 
[ame abu valstybininkai 
lakė apie savo vadovau- 
j demokratinių kraštų 
us ir siekinius.
lanto Čarteris tapo pa
dujų kraštų didžiąja vil- 
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i tautoms, didelėms ir 
ims. Atlanto čarteriu 
t iškilmingai pasižadėta 
ti pačių tautų savaran- 
I apsisprendimą.
Janto čarteriui buvo 
i lyg evangelinės reikš- 
[Bet ar jis dar gyvas ?

jmis dienomis daug 
išmo sukėlė prezidento 
įevelto pareiškimas, kad 
nto Čarterio kaip doku- 
[o nėra, kad nei jis, nei 
Fchill susitarto pareiški- 
lėra pasirašę, bet tik pa- 
įę savo kraštų oficiali- 
reliu.

reikia lengvas į osevelto priešams 
darbui. 5 dienosg ūkimas davė naujos puo- 
Pradžiai-gj.ijj medžiagos, bet ar turi 
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Apdraudžia riši
ko prašo. Apdni 
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Kreipkitės:
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496 Grand St, Ml

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiuose karo frontuo
se savo gyvybes paaukojo 
šie lietuviai amerikiečiai ka-

Leit. Ronaldas Janušonis 
iš Boston, Mass.

Jurgis Budraitis iš Grand 
Rapids, Mich.

Edvardas A. Lumas iš 
Grand Rapids, Mich.

Jonas Slauteris iš Cicero, 
Ill. (žuvo Prancūzijoj. Per
nai kitas Slauterių sūnus žu
vo N. Gvinėjoj).

Serž. Benjaminas Petraitis 
iš Baltimore, Md.

T. Serž. Bruno Kalinaus
kas iš Chicago, Ill.

Jonas Barauskas iš Brook
lyn©.

Albertas Lukša iš Gary, 
Ind.

St. Serž. Edward Kriščiū
nas iš Chicago, Ill.

Į Kazys J. Jušis iš Cicero, 
III.

St. Serž. Aleksandras Šliu
žas iš Chicago, Ill.

Pranas Cižanavičius iš O- 
maha, Neb.

Kostas Skupeika iš Phila
delphia, Pa.

Petras Zapkus iš Chicago, 
Ill.

Atėnai. — Gruodžio 26 d. 
čia atvyko Britanijos minis- 
teris pirm. Churchill ir už
sienio reikalų ministeris 
Eden. Juodu atlėkė lėktuvu 
tartis su graikų visų grupių 
vadais dėl tebesitęsiančio 
Graikijos pilietinio karo. Pa
sitarimui vadovavo Atėnų 
arkivyskupas Damoskinos.

Pasitarime dalyvavo grai
kų vyriausybę sudarančių 
partijų ir sukilimą pradėju
sių kairiųjų partijų atstovai. 
Churchill paaiškino Anglijos 
tikslus. Jis nurodė, kad ang
lai nieko kito nenori Graiki
joje, kaip tik tvarkos. Jis pa
žymėjo, kad patys graikai 
turi nusistatyti, kokios san
tvarkos jie norėg, tačiau ne
įmanoma tai atsiekti dabar
tinėse sąlygose, kai šalyje 
siaučia maišatis.

Sukilėliams atstovavo trys 
graikų komunistai.

Churchill savo kalboje pa
žymėjo, kad anglų kariuome
nės įėjimui į Graikiją prita
rė ir prezidentas Roosevelt ir 
Stalinas.

Keliomis valandomis prieš 
pasitarimus su graikais, po
sėdžių viešbutyje atrasta di
delis kiekis dinamito, kurio 
būtų užtekę visam viešbučiui 
išsprogdinti. Manoma, kad 
čia buvo kėsintasi prieš 
Churchillio ( gyvybę.

Kol vyko pasitarimai, 
ginklai turėjo tylėti. Bet 
taip neįvyko. Graikų sukilė
liai iš kanuolių apšaudė ang
lų karo laivą Atėnų uoste. 
Po to anglai buvo priversti 
atidaryti ugnį prieš sukilė
lius.

Churchilliui pasakius kal
bą, pasitarime likosi tik vie
ni graikai. Bet dar nežinomi 
pasitarimų daviniai.

LIETUVOS MIESTUOS, MIESTELIUOS

Laimingesnių Naujų Metų!
POPIEŽIUS Už TIKRI DEMOKRATUI

tra, Roosevelt neišsiža- 
Atlanto čarterio. Jis pa
te, kad čarterio dėsniai 
iau palieka galioje.
ia, Atlanto čarteris 

e tik Amerikos ir Ang- 
tarptautinių pasižadėji- 
i įsipareigojimų daly- 
942 m. sausio 1 ir 2 d. 
ingtone Atlanto čarte- 
vo įtrauktas į Jungti- 
utų deklaraciją, kurią, 

kitų valstybių, pasirašė 
ietų Sąjungos įgalioti- 

Litvinovas).

Leyte Kautynės 
Jau Užbaigtos

Tel EVeipea'ia įerika Atlanto čarterio 
mžė ir nelaužo. Angli- 

j kai aiškiai žaloja Atlan- 
rterio ir dvasią ir raidę, 
rdama Rusijos vienaša- 
ms reikalavimams prieš 
iją ir visiškai nusiplau- 
lrankas d§1 viso to» kas
b Lietuvą, Latviją ir Es- 

Jackson Heights, H
i op Maskva „laikosi su- 
į neverta ir kalbėti —
tir popieriaus, ir rašalo, 
iko. Po Hitlerio, niekas 
mėra savo laisva valia 
rašytų sutarčių tiek su- 
įs, kaip Kremlio diktato-

i merika yra vienintelė ša
kiui nėra iškrypusi iš 
tingų dėsnių gynimo ke- 
Mūsų vyriausybė, bent 

šiol, uoliai laikėsi Atlanto 
ai terio principų. Plačiosios

taenės pareiga budėti, 
Wenger 4 W „praktiškosios politikos”
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Jgtono atsakingose vieto-

niodžio 21 d. Anglijos 
tos atstovų rūmuose du 
įervatorių partijos na-LIETUVĖ

i I rjnjH Herbert Williams ir 
Jice Petherick, kritikavo
lijos užsienio politiką 
feos, Latvijos ir Estijos 
feu.
Stovas Williams klausė 
feio reikalų viceministe- 
George Hali, ar pagrobi
au trijų respublikų su- 
h su Atlanto čarterio 
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-s Hali beveik nieko 
^ė, bet pažymėjo, kad 
'1940 metų Lietuvos, Lat- 
Fir Estijos vyriausybės 
prašiusios Anglijos pri
minio...
K Petherick paklausimą, 
pglija smerks Rusijos 
r?iu tai, dėl ko smerkia-

Kalėdų ryte generolo Mac- 
Arthur daliniai Leyte saloje 
netikėtai įsiveržė į Palompo- 
no uostą ir tuomi užbaigė 
Leyte salos kautynes.

Į Filipinų Leyte salą Ame
rikiečiai įsiveržė prieš 67 die
nas.

Kalėdų vakare generolas 
A. D. Bruce išleido tokį pa
reiškimą: „Septyniasdešimt 
septintosios pėstininkų divi
zijos Kalėdų dovana Leyte 
kautynėse yra užėmimas Pa- 
lompono uosto, paskutinio 
japonų uosto Leyte saloje. 
Mes esame dėkingi Aukščiau
siajam šioje Jo Sūnaus gimi
mo dienoje”.

Per 67 dienas Leyte salos 
kautynėse žuvo 112,728 japo
nai, o 493 paimti nelaisvėn. 
Amerikiečių aukos šioje ko
voje buvo: 2,623 užmušti, 8,- 
422 sužeisti ir 172 dingę. Be 
to, japonai neteko 2,748 lėk
tuvų, 27 karo laivų ir 41 
transportinio laivo.

ma Vokietija, p. Hall nieko 
neatsakė.

Pažymėtina, kad diskusijų 
metu nei liberalų, nei darbie- 
čių (socialistų) partijų žmo
nės nepakėlė nė balso.

O vis dėlto Anglijos par
lamente atsirado du atstovai 
su sąžine ir drąsa. Duok, Die
ve, jiems sveikatos ir dar 
daugiau drąsos!

,,Readers Digest” pusla
piuose neseniai Rusijoje lan
kęsis William L. White tęsia 
savo kelionės aprašymą. Jis 
aprašo, kaip gyvena Rusijos 
darbininkas, kokią jis „lais
vę” turi. Jis lankėsi Sibire ir 
Kazakstane, kur tūkstančiai 
lietuvių, latvių, estų ir lenkų 
ištremta. Apie tai White ir 
pasako.

White pasako ir kokius 
„rinkimus” Maskva suruošė 
1940 m. vasarą Lietuvoj ir 
jos šiaurės kaimynėse. Jis 
daiktus vadina tikrais var
dais, nieko nešveisdamas ir 
rusų nekeikdamas. Jis dėsto 
viską labai santūriai, kaip 
sąžiningam stebėtojui pri
klauso.- ;

Tikrai įdomu, ar White tei
sybės žodys atidarys dauge
liui „liberalų” bolševikiško 
melo propagandos smėlio ap
neštas akis.

Gaunamom žiniomis iš ru
sų užimtos ir valdomos Lie
tuvos, susidaro toks vaiz
das iš dabartinio gyvenimo 
Lietuvos miestuose, mieste
liuose ir kaimuose:

Tikybinis gyvenimas yra 
labai uždaras. Apie jį komu
nistinė Lietuvos spauda visai 
nieko nerašo. Mini tik apie 
nacių sugriautas bažnyčias. 
Kunigų vardų visiškai nemi
nima.

Politinis gyvenimas visiš
kai suvaržytas. Leidžiama 
veikti tik komunistų parti
jai, kuri steigia naujus sky
rius, grupuoja jaunamečius į 
komsomolcų būrius.

Mokyklos pamažu atidaro
mos. Veikia Kauno ir Vil
niaus universitetai. Kauno 
universiteto rektorium pa
skirtas prof. A. Purenąs, se
nas Lietuvos socialdemokra
tų veikėjas, nepriklausomoje 
Lietuvoje buvęs universiteto 
sekretorium ir vicerekto- 
rium. Vilniaus universiteto 
rektorium paskirtas Dr. K. 
Beliukas, buvęs prof. K. 
Pakšto antras geografijos 
asistentas, anksčiau nepasi
žymėjęs moksliniais gabu
mais. Kai vokiečiai užėmė 
Lietuvą, nei Purenąs, nei Bie- 
liukas Rusijon nebėgo. Jie 
dirbo universitete ir vokie
čiams valdant Lietuvą.

Žemės ūkyje bolševikai 
pradėjo grąžinti kolchozus— 
sovietinius dvarus, kur su- 
grūdami buvę ūkininkai, ma
žažemiai ir bežemiai. Bet pa
liekami ir mažažemiai, ku
riems leidžiama valdyti savo 
ūkius, nors ir ne savininkų 
teisėmis.

Miestuos, miesteliuos...
Lietuvos miestai ir mies

teliai vokiečių ir rusų kauty
nėse labai nukentėjo.

Biržus rusai užėmė rugpiū
čio 2 d. Kautynes dėl miesto 
tęsėsi per 10 dienų. Miestas 
keitėsi okupantų rankose ke
lis kartus. Apie 70 nuošimčių 
miesto namų sunaikinta.

Panevėžys smarkiai nu
kentėjo. Sugriauta per 200 
pastatų ir gyvenamų namų, 
jų tarpe elektros stotis, ge
ležinkelio stotis, malūnai.

Šiaulių mieste veik nieko 
neliko. Nebėra ir Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios su aukš
tu bokštu. Liko tik miesto 
pakraščiai. ' p v •

Radviliškis mažai nuken
tėjęs. Jau atsteigtos buvu
sios dirbtuvės.

Ukmergė nedaug paliesta 
karo audros. Apskrityje ve
damas žemės parceliavimas. 
Įsteigtas mašinų ir arklių 
nuomoj imo punktas, kurs 
skolins valstiečiams arklius 
ir mašinas žemės darbams. 
Šiam punktui priskirta 358 
hektarai žemės.

Vilniaus miestas nukentė
jo žymiai daugiau nei Kau
nas. Jame atidarytos 35 pra
džios mokyklos. Laikraščiai 
leidžiami lietuvių, rusų ir 
lenkų kalbomis.

Zarasų apskrity labai nu
kentėjo Salako, Dukšo, Smal
vos ir Degučių miesteliai.

Joniškis labai nukentėjo; 
daug namų vien griuvėsiai.

Švenčionys beveik visai 
sunaikinti. Išliko tik keli mū
riniai namai. Apylinkėje na
ciai išžudė daug žmonių, ker
šydami už sabotažą.

Šakių apskrity daugiausia 
nukentėjo Barzdai, Griška
būdis ir Lekėčiai.

Alytaus miestas labai nu
kentėjęs. Netoli miesto na
ciai turėjo žudynių vietas, 
kur rasta apie 120 bendrų 
kapų. Rusų spaudos praneši
mu, ten palaidota apie 17,- 
000 nužudytųjų aukų.

Kalėdų Šventėse 
Daug Nelaimių

Šiemet per Kalėdų šventes 
įvairiose nelaimėse žuvo 360 
asmenų. Pernai per šventes 
žuvo 339 asmens.

Nelaimių priežastys buvo 
tokios: 220 žuvo automobilių 
nelaimėse, 20 karių užmuš
ta, 3 lėktuvų nelaimėse, 50 
žuvo gaisruose ir 94 — nuo 
įvairių kitų nelaimių.

Prancūzų Katalikai 
Atgauna Teises

Paryžius. — Generolo de 
Gaulle vyriausybė nutarė 
duoti pašalpą katalikų veda
moms mokykloms. Tam la
bai priešinosi katalikų prie
šai.

Prieš karą katalikų mo
kyklos negaudavo iš valsty
bės jokios paramos. Katali
kai tėvai turėjo mokėti mo
kesčius viešosioms mokyk
loms išlaikyti ir vėl remti sa
vo katalikiškas mokyklas.

Karo metas, atrodo, pagy
vino tikybinį prancūzų judė
jimą. Visoje šalyje matomas 
didelis tikybinis atgimimas. 
Šiandie Prancūzijos bažny
čios lankomos tikinčiųjų taip 
gausiai, kaip niekada anks
čiau. Katalikai jaučiasi stip
rūs ir politiniame gyvenime. 
Katalikų pradėtas Liaudies 
Respublikonų judėjimas turi 
didelio pasisekimo.

Vasario mėnesį Prancūzi
joj bus rinkimai. Manoma, 
kad ir moterims bus leista 
balsuoti, todėl katalikai turi 
gerą progą laimėti tai, kas 
jiems teisėtai priklauso.

Vatikanas. — Jo Švente
nybė popiežius Pijus XII, Re
gimoji Katalikų Bažnyčios 
Galva, Kalėdose pasakė per 
radiją kalbą, skirtą visam 
pasauliui.

Popiežius pasisakė žiūrįs 
į ateitį, kurioje būtų tvirta 
tarptautinė bendruomenė, 
susidedanti iš demokratiją 
mylinčių tautų.

Popiežius nurodė, kad šiuo 
metu žmonija yra griežčiau 
nusiteikusi prieš diktatūri
nius krašto reikalų tvarky
mus, kurių patys žmonės ne
gali nei sudrausti, nei pa
liesti. Todėl nesą nei kiek 
nuostabu, jei šiandie palinki
mas į demokratiją vis labiau 
pagauna didesnes žmonių mi
nias ir žmones, kurie tikisi 
vaidinti didesnį vaidmenį as
mens ir visuomenės likimui 
nulemti.

Toliau popiežius išdėstė 
tikrosios demokratijos sąly
gas, reikalaujančias nepa
žeisti pagrindinių žmogaus 
asmens teisių ir tuo pačiu 
metu išlaikyti krašte rimtį 
ir tvarką. Jis labai išsamiai 
ir giliai nurodė, kada demo
kratija gali būti iškreipta 
masių netvarkai arba atskirų 
asmenų siauriems tikslams.

Pasmerkdamas užpuolimo 
karus, kaip priemones tarp
tautiniams ginčams išspręsti 
ir tautiniams siekiams įvyk
dyti, popiežius kvietė žmoni
ją nebedaryti praeities klai
dų ir sudaryti tokią tarptau
tinę sąjungą, kuri užtikrintų 
taiką. Jis pritaria tokiai 
tarptautinei įstaigai, kuri 
turėtų jėgos ir galios išeiti 
prieš pasikėsinimus taikai 
sudrumsti.

MINĖJO KUN. KARALIAUS SUKAKTĮ

PADĖTIS BELGIJOJ LABAI RIMTA
Paryžius. — Amerikos ka

riuomenės daliniai, susigru
pavę 4 mylias nuo Meuse u- 
pės, atsiėmė Celles miestą ir 
atstūmė vokiečius. Atrodo, 
šis priešpuolis apsaugojo, 
bent kuriam momentui, stra
teginę Meuse upės liniją, ku
rią vokiečiai stengiasi pra
laužti. Atstumti vokiečiai ir 
kitoje vietoje, kur jų pavo
jus grėsė Meuse upės fron
tui.

Nežiūrint šių dviejų atrė
mimų, padėtis Belgijoje lai
koma rimta ir sunkia.

Celles miestas kelis kar
tus perėjo iš vienų į kitas

rankas. Kautynės jame ėjo 
visą Kalėdų dieną.

Vokiečių motorizuoti dali
niai Belgijoje per Kalėdas 
pasistūmėjo kelias mylias į 
priekį. Kalėdų ryte jie buvo 
tik 4 mylios nuo Meuse upės. 
Iki to laiko nuo savo puoli
mo pradžios vokiečiai Belgi
joje buvo įėję 50 mylių gilu- 
mon, o jų įsiveržimo fronto 
plotis siekė 35 mylias.

Gruodžio 26 d. Sąjunginin
kų lėktuvai smarkiai puolė 
vokiečių pajėgas vakaruose. 
Puolime dalyvavo 2,933 lėk
tuvai.

Gruodžio 21 d., šv. Tomo 
Šventėje, Šv. Jurgio par. kle
bonas kun. J. A. Karalius pa
minėjo kunigystės 25 metų 
sukaktį.

10 vai. ryte sukaktuvinin
kas laikė iškilmingas Šv. Mi
šias, asistuojant diakonu — 
kun. K. Klevinskui ir subdia- 
konu — kun. Dr. V. Martu- 
sevičiui; ceremonijorium bu
vo kun. J. Gibas. Pamokslą 
pasakė kun. J. Balkūnas. Pa
maldose dalyvavo per 40 ku
nigų ir pilna bažnyčia žmo
nių. Po mišių padėkos žodį 
tarė pats kun. jubilijatas. 
Pamaldų metu giedojo mo
kyklos choras ir visi moki
niai priėmė šv. Komuniją.

Dvasiškiai pietus valgė sa
lėje, kuri buvo labai gražiai 
išpuošta. Svečiai kunigai pa
linkėjo sukaktuvininkui viso 
geriausio. Kalbų vedėju buvo 
kun. Klevinskas. Kalbas pa
sakė kunigai: prel. Miliaus
kas, Dobinis, Dr. Vaškas, M. 
I. C., Lekešis, Dr. Martusevi- 
čius, šimkonis, Geraldas, S. 
P., Kidykas, S.J. ir vienas ar
mėnas kunigas, salvatoris- 
tas.

Nauji Laipsniai 
Karo Vadams

Kongresas priėmė įstaty
mą, pagal kurį armijai ir lai
vynui leidžiama turėti aukš
tesnio laipsnio karininkus — 
armijos generolus ir laivyno 
admirolus.

Sveikinimai buvo atsiųsti 
kitų laiškais ar telegramo
mis (virš 10). Sveikino J. E. 
kard. Daugherty, vysk. 
Lamb, vysk. Leech, N. C. W. 
C. gen. sekr. prel. Carroll, 
mūsų laikraščių redakcijos, 
K. V. provincijų pirmininkai, 
Lietuvos konsulas Petras 
Daužvardis, Lietuvos Pasiun
tinybės attache J. Rajeckas.

Popiežius pritaria minčiai, 
jei yra reikalas, nubausti už- 
puolikes tautas, tačiau jis 
griežtai smerkia tokias pas
tangas, kurios nepripažintų 
teisės ir galimumo nubaus
toms tautoms atsilyginti ir 
vėl ateiti lygiomis į tarptau
tinę bendruomenę. Atmeti
mas vilties prasikaltusioms 
tautoms reikštų trūkumą a- 
teities pramatymo ir skintų 
kelią naujai netaikai.

Popiežius jausmingai nu
rodė, kad Bažnyčia turi ypa
tingą misiją pareikšti pasau
liui, kuris laukia geresnių ir 
tobulesnių demokratijos for
mų. Ta misija, ta pasiuntiny
bė yra žmogaus asmens kil
numas, pašaukimas būti Die
vo sūnumis.

Baigdamas savo kalbą, po
piežius išreiškė padėką vals
tybėms, vyriausybėms, vys
kupams ir visiems žmonėms, 
kurie jam pagelbėjo labdary
bės darbe. Pirmoje eilėje jis 
dėkojo Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir mūsų prezi
dento asmens atstovui Vati
kane. Toliau jis suminėjo 
apie 16 valstybių, kurių tar
pe Popiežiaus lūpose skam
bėjo ir Lietuvos vardas.

Belgai Atgavo 
Savo Auksą

Prieš karą Belgija turėjo 
Prancūzijoje pasidėjusi auk
so. Kai Prancūzija pasidavė 
vokiečiams, pataikūniška 
prancūzų Vichy valdžia bu
vo perdavusi vokiečiams 
belgų auksą. Jo buvo 223,- 
292,000 dolerių vertės.

Belgijos vyriausybė ištrė
mime 1941 m. vasario m. 
New Yorke iškėlė bylą prieš 
Prancūzijos banką, reikalau
dama teismo keliu sumokėti 
Belgijos bankui tiek, kiek 
prancūzų valdžia atidavė vo
kiečiams belgų aukso. Byla 
pasibaigė abipusiu susitari
mu. Federalinis Rezervo ban
kas New Yorke perkėlė Bel
gijos banko sąskaiton 223 
mil. 292 tūkst. 833 dol. tikro 
aukso iš prancūzų banko sąs
kaitos.

EISENHOWER DR|SINA SAVO KARIUS
*----- ,--------------------------- -

Vokiečių puolimo žygiui 
prasidėjus ir pasiekus pirmų
jų laimėjimų prieš Amerikos 
Pirmąją armiją, generolas 
Eisenhower išleido savo įsa
kymą kariams.

Vyriausias Sąjungininkų 
kariuomenių Europoje vadas 
pažymėjo, kad priešas viso
mis pastangomis stengiasi 
„prasilaužti iš savo beviltiš
kos padėties”, kurion jis įs
tumtas Sąjungininkų nuosta
bių laimėjimų vasarą ir ru
denį. „Jis kovoja laukiniškai 
atsiimti tai, ką jis laimėjo ir 
vartoja kiekvieną pasalingą 
gudrybę jums apgauti ir už
mušti,” sakė kariams Eisen
hower. Toliau jis nurodė, 
kad priešas, išsiųsdamas sa
vo jėgas iš paruoštų gynimo
si vietų, gali „duoti mums 
progą” paversti priešo žygį 
didžiausiu jo pralaimėjimu.

Baigdamas savo atsišauki
mą į karius, Eisenhower 
kvietė savo karius „naikinti 
priešą sausumoje, ore, vi-

KARIUOMENĖN IMS 
DAUGIAU VYRŲ

Karo aukoms didėjant, Pa
renkamosios Karo Tarnybos 
vadovybė nutarė griežčiau 
suvaržyti atleidžiamus nuo 
karinės prievolės vyrus dėl 
jų užimamo darbo. Būtinai 
reikalinguose darbuose vyrų 
tarp 18 ir 37 metų yra 4,264,- 
000. Dabar stengiamasi per
žiūrėti jų darbų naudingumą 
kraštui. Norėdami iš vieno 
darbo persikelti į kitą, visi 
vyrai, kurie turi II-A ir II-B 
klasifikavimo korteles, turi 
gauti „Drafto” tarybos lei
dimą. Jei leidimo neišsiimtų, 
būtų tuojau imami kariuome
nėn.

Dabar kariškom pajėgom 
reikia kas mėnuo tarp 80,000 
ir 90,000 vyrų, bet netrukus 
šis skaičius gali būti padi
dintas.

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.
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TUŠČIOS „GERADARIU” PASTANGOS 
PASOTINTI ŠIAURĖS MEŠKĮ

SOVIETINIAI NACIONALISTAI API| 
LIETUVIU ŠELPIMU

JUOZAS B. LAU0KA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS 
ŽODIS LIETUVIU VISUOMENEI

Didžioji Amerikos Lietu
vių Konferencija, kuri įvyko 
Pittsburghe, 1943 m. rugsė
jo mėnesį, sujungė į daiktą 
milžinišką daugumą sąmo
ningos Amerikos lietuvių vi
suomenės, kuriai rūpi, kad 
būtų laimėtas karas prieš 
agresorių valstybes, kad bū
tų įsteigta taika, paremta 
Atlanto Čarterio principais, 
ir kad būtų atstatyta laisva, 
nepriklausoma ir demokrati
nė Lietuvos Respublika, šim
tai įgaliotų draugijų iš visos 
Amerikos toje Konferencijo
je entuziastiškai pasisakė už 
šiuos siekimus, vienbalsiai 
išreiškė pasitikėjimą Ameri
kos Lietuvių Tarybai, kurio
je yra susivienijusios mūsų 
pagrindinės demokratinės 
srovės, ir įgaliojo ją veikti 
toliau.

Turėdama įgaliojimą, Ame 
rikos Lietuvių Taryba galė
jo autoritetingai kalbėti lie
tuvių visuomenės vardu, gin
ti Lietuvos žmonių teises nuo 
priešų, ieškoti jiems pagal
bos ir užtarimo valdinėse įs
taigose ir viešojoje Ameri
kos opinijoje ir vykdyti gy
venime stambius praktiškus 
sumanymus, kurie paskiro
mis grupėmis būtų nepake
liami. Galime čia pastebėti, 
kad nebuvo praleista nė vie
na tinkama proga pareikšti 
lietuvių balsą tais klausi
mais, kurie liečia mūsų gim
tąjį kraštą ir jo ateitį. Ame
rikos Lietuvių Tarybos ini
ciatyva ir pastangomis bu
vo padaryta visa eilė žygių 
atitinkamose įstaigose, 
mums pavyko gauti oficialių 
užtikrinimų, kad Amerika 
gerbia Lietuvos suverenumą 
ir nėra pakeitusi savo nusi
statymo, kurį Valstybės De
partamentas pareiškė 1940 
metais, kai Lietuva buvo pir
mą kartą okupuota.

Iš didesnių praktiškų su
manymų, kurie jau yra įgy
vendinti, pirmoje vietoje sto
vi Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centro (LAIC) įstei
gimas ir Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo (BALF) su
darymas. Pastarasis yra vi
sai atskira nuo Amerikos 
Lietuvių Tarybos, nepolitinė 
organizacija. Bet ji galėjo 
būti įkurta, tik pasidėkojant 
tam vieningumui ir sustip
rėjusiai mūsų visuomenėje 
bendradarbiavimo nuotaikai, 
kurie pasireiškė tokioje gra
žioje formoje Pittsburgho 
Konferencijoje ir jos nutari
muose. •

Amerikos Lietuvių Infor
macijos Centras, kuris yra 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
organas, jau suspėjo atlikti 
nemažai svarbių darbų: už
mezgė ryšius su didžiosios 
spaudos atstovais ir įvairiais 
šios šalies visuomenės cent
rais, pateikė laikraščiams, 
Kongreso nariams ir šiaip į- 
takingiems asmenims tikrų 
žinių apie padėtį Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose, 
išleido du labai aktualaus tu
rinio spaudiniu, sudarė kon
taktą su kitų tautų grupėmis 
ir įvairiomis organizacijo
mis.

Ši įstaiga turi būti palai
koma, ne tiktai, kad ji galė- 

. tų be paliovos veikti, bet ir 
kad ji galėtų savo darbą 
plėsti. Nėra kitokio būdo at-

remti tą pragaištingą demo
kratijos priešų propagandą, 
kuri yra nuolat vedama prieš 
Atlanto Čarterio principus ir 
mažųjų tautų reikalus. Tai 
anti-demokratinei propagan
dai, kuri diena iš dienos nuo
dija publikos protą, yra iš
leidžiamos milžiniškos sumos 
pinigų, ir jai pavyko net da
lį lietuvių paversti savo tė
vynės laisvės priešais!

Karas dar nesibaigia, ir 
reikės dar labai didelių pas
tangų, iki bus laimėta perga
lė. Bet jos laimėjimas jau yra 
užtikrintas. Galima neabejo
ti, kad ateinančiais metais 
hitleriškoji Vokietija bus pa- 
klupdyta. Juo labiau artin
sis tas laikas, juo opesnės 
darysis Europos sutvarkymo 
ir mažųjų tautų ateities pro
blemos. Kokio likimo susi
lauks Lietuva?

Šiandien, deja, jos padėtis 
yra tragiška. Trečiu kartu 
patekusiai svetimųjų armijų 
okupacijon, jai mėginama da
bar užkarti kitos valstybės 
valdžia ir santvarka. Iš sve
timos šalies atgabenta ir jos 
ginklu remiama, uzurpatorių 
klika daro savo „tvarką”, 
žiauriai persekiodama gyven
tojus, atiminėdama jų tur
tą ir teroru versdama juos 
pasisakyti už sovietus. Yra 
pavojus, kad šis neteisėtas o- 
kupantų šeimininkavimas 
negalės būti sustabdytas, kol 
pasibaigs Europoje karas, 
nes Lietuva randasi „aktin
goje karo veiksmų zonoje”, 
kur, pagal didžiųjų valstybių 

ir susitarimą, nėra jokios tarp
tautinės kontrolės.

Aišku, kad tik per sunkią 
kovą galės būti atgauta Lie
tuvos laisvė. Mes žinome, kad 
Lietuvos žmonės trokšta kaip 
galint greičiau nusikratyti 
svetimo jungo, nežiūrint ką 
skelbia totalitarinės propa
gandos organai. Mes žinome 
taip pat, kad Amerikos vi
suomenė stoja už teisingą 
taiką, pagrįsta Atlanto čar
terio dėsniais. Mes turime a- 
peliuoti į Amerikos demokra
tijos širdį ir protą, norėda
mi savo gimtajam kraštui 
padėti išsigelbėti nuo pražū
ties. Mes gausime jos para
mą juo tikriau, juo geriau 
sugebėsime ją įtikinti, kad 
lietuvių tauta, gavusi progą 
laisvai gyventi, susiorgani
zuos kaipo demokratinė val
stybė, kurioje visi gyvento
jai be religijos arba kalbos 
skirtumo naudosis pilnomis 
žmogaus ir piliečio teisėmis, 
ir kuri ištikimai kooperuos 
su kitomis demokratinėmis 
tautomis, kad pasaulis būtų 
apsaugotas nuo agresorių.

Šia kryptim mes turėsime 
per ateinančius metus dar
buotis dar smarkiau, negu iki 
šiol, kad mūsų balsas ir Lie
tuvos žmonių troškimai bū
tų išgirsti ko plačiausiai.

Neseniai įvykęs ALT. sky
rių atstovų ir kolonijų veikė
jų pasitarimas vienbalsiai 
pasisakė už tai, kad tinkamu 
momentu 1945 metais būtų 
sušauktas visuotinis Ameri
kos Lietuvių Kongresas. Lai
kas jam bus parinktas, atsi
žvelgiant į besivystančias 
karo eigoje ir tarptautinėje 
politikoje aplinkybes, su ta 
mintim, kad tokia Amerikos 
lietuvių demonstracija atneš-

Dr. Iz. Ruiz Moreno, La 
Platos ir Buenos Aires uni
versitetų tarptautinės teisės 
profesorius, parašė studiją 
apie pokarinį pasaulį vardu 
„Kitas Pasaulis? (Otro Mun
do? Buenos Aires, 1944).

Antroje studijos dalyje 
rašoma apie būdus vokiečių 
karingumui palaužti, apie 
užpuolikių tautų perauklėji
mą, apie naujus busimosios 
tarptautinės santvarkos pa
grindus ir apie naują politi
nį ateities pasaulio žemėlapį.

Reikia pastebėti, kad stu
dijos autorius jau iš seniau 
žinomas demokratinių prin
cipų gynimu ir aiškiu nusis
tatymu tiek prieš rasistinį 
nacionalizmą, tiek prieš dik
tatūrinį komunizmą. Savo 
knygoje jis gausiai cituoja 
naujausią politinę literatūrą, 
išleista New Yorke ir Lon
done.

Skyriuje apie naujas val
stybių sienas (90-115 psl..), 
Dr. Ruiz Moreno keliais at
vejais palankiai prisimena 
Lietuvą ir kitas Baltijos 
valstybes. Suglaustai atpasa
kojęs jų istoriją ir kultūros 
bruožus, pakartoja Rečius 
pastabą: „Jei tautų vertę 
žmonijos bendruomenėje ma
tuotume pagal kalbos grožį, 
tai lietuviai būtų pirmoje 
Europos tautų eilėje.” Kaip 
lietuviai, taip ir latviai su es
tais net Maskvos priespau
dos laikais visados pasižy
mėję už savo priešą aukštes
ne kultūra ir civilizacija. Jų 
menas, jų literatūra ir tradi
cijos per šimtmečių vingius 
įkvėpė gyvą laisvės meilę. 
„Lietuvių tautos nepriklau
somybės troškimas yra gi
lus ne vien dėl to, kad daug 
amžių ji buvo laisva tauta, 
bet ir dėl to, kad jos tauti
nės sąmonė randa stiprią at
ramą savo papročiuose, savo 
literatūroje ir savo namų ži
diniuose” (98 psl.)

Studijos autorius įrodo, 
jog visi nušnekėjimai apie 
Baltijos valstybių nepajėgu
mą ekonomiškai išsilaikyti 
yra arba nežinojimo arba — 
dar blogiau! — nenoro žino
ti vaisius. Tikrovėje gi bu
vo kaip tik atvirkščiai. Daug 
didesni lietuvių, latvių ir es
tų kaimynai turėjo prastesnį 
gyvenimo lygį. Žemės ploto 
atžvilgiu, Europoje juk yra 
dar mežsnių šalių, tačiau jų 
nepriklausomybės atsteigi- 
mu ir išlaikymu neabejoja
ma.

Tas faktas, kad bolševi
kai 1940 metais, juokingomis 
priemonėmis prisidengę, tris 
laisvus savo kaimynus už
puolė, pravedė ten falšyvus

balsavimus, raudonųjų kvis- 
lingų žodžiais prijungė prie 
Sovietų Rusijos ir trėmė į Si
birą patriotus, dar nesuda
ro jokio moralinio ir teisinio 
pagrindo nepriklausomas 
Baltijos valstybes išbraukti 
iš pasaulio žemėlapio. Beveik 
šimtu nuošimčių jose 1940 
metais buvo „išrinkti” pro- 
sovietiški „seimai”, bet jei 
dabar ten būtų iš tikro lais
vi balsavimai įmanomi, nėra 
abejojimo, tvirtina Dr. Mo
reno, jog beveik šimtu nuo
šimčių Baltijos kraštų gy
ventojai pasisakytų už savo 
tautinę ir valstybinę nepri
klausomybę. „Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos klausimas nė
ra sentimentalumo ar simpa
tijų silpniesiems pareiškimo 
žaismas; tai yra teisės ir po
litikos būtenybė ir pagal šį 
dėsnį jis turi būti išspręs
tas” (psl. 113). „Dvasiniai ir 
medžiaginiai veiksniai Balti
jos tautas įgalina pasaulyje 
turėti joms priklausančią 
vietą” (99 psl).

Proporcingai imant, pa
saulyje mažų tautų moksli
ninkai, menininkai ir išradė
jai kūrybai davė daugiausia.

Profesorius pakartotinai 
reiškia susirūpinimą: kas gi 
bus iš to antrojo pasaulio, 
jei Sovietai jame turės lais
vas galimybes sauvaliauti. 
Vadinamos strateginės sie
nos, pasidalinimas įtakų sri
timis ir didžiųjų globa nieko 
gero žadėti negali nei tikrai 
tautų laisvei, nei patvariai 
taikai. Jis karčiai pasisako 
prieš tuos „geradarius”, ku
rie guodžiasi tariamu bolše
vikų pasikeitimu, jų autono
mijos dovanomis arba svai
čiojimais tų, kurie mano, kad 
Baltijos valstybių paaukoji
mas jau ir patenkins godžią 
šiaurės mešką... Kurie įvykių 
kalbą supranta tokią, kokia 
ji yra, iš dabartinės Maskvos 
politikos Europoje ir pasau
lyje mato, kad pasaulio lais
vei ir kultūrai bolševizmas 
gali būti net pavojingesnis 
už žlungantį ašies fašizmą- 
nacizmą. Liūdnas Baltijos ' rinkimuose, nurodydami pri- 
valstybių patyrimas esąs ki-’imti vienodas rezoliucijas, 
tų Europos dalių bauginąs reikalaujančias sulieti BALE 
ateities paveikslas. Į r”
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MALDOS APAŠTALAVIMO NUOPELNAI

tų kiek galint daugiau nau
dos Lietuvai. Bet reikia tu
rėti galvoje, kad vienos arba 
kitos grupės užsimojimas to
kį kongresą arba seimą šauk
ti galėtų mūsų pastangoms 
pakenkti.

Informacijos Centro dar
bams plėsti ir kitiems reika
lams Amerikos Lietuvių Ta
ryba nutarė sukelti $52,000 
fondą. Todėl šiuomi atsišau
kiame į lietuvių kolonijas, į 
draugijas ir atskirus asme
nis, kviesdami visus talkon. 
Prašome visus aukoti, kiek 
kas išgali, Lietuvos laisvei. 
Raginame visas patriotines 
organizacijas ruošti įspūdin
gus Vasario šešioliktos pa
minėjimus.

Ir nė vienai valandai ne
užmirškime, kad turi būt lai
mėtas karas!

Už teisingą ir pastovią tai
ką.

Už laisvą ir nepriklausomą 
demokratinę Lietuvos Res
publiką.

A. L. Tarybos vardu:
Leonardas Šimutis, Pirm. 
Dr. Pijus Grigaitis, Sekr.

Mykolas Vaidyla, Iždin.

Nacional-bolševizmas da
rosi ypatingai agresyvus. 
Lietuviškai spausdinamuose 
sovietiniuose laikraščiuose 
neseniai matėme ryksmingą 
straipsnį apie tai, kad Ben
dras Amerikos Lietuvių Fon
das neturįs teisės Amerikoje 
veikti be sovietinio komiteto 
leidimo, o tas komitetas būk 
esąs rusiško fondo sekcija. 
Norėdami sustabdyti neso- 
vietiškų lietuvių šelpimą, so
vietų nacionalistai pradžioje 
bandė paveikti Amerikos 
aukštas įstaigas, kad BALF 
būtų uždarytas ir jo iždas 
būtų pavestas bolševikams.

Šios jų pastangos rezulta
tų nedavė. Tuomet, tarsi, 
vikraus dirigento rankos pa
moti, tavorščiai pradėjo gie
doti gerai išmiklintu uniso
nu dviejuose savo laikraš
čiuose ir savo grupės susi-

mas ieško dalykų, kurie y- 
patingai tinka šiam karštu
mui sužadinti. Jis stengiasi 
taip viską tvarkyti, kad kiek
vienas mūsų gyvenimo veiks
mas būtų Viešpaties reikalų 
platinimu. Gelbsti mums su
prasti, jog kiekvienas mūsų 
veiksmas gali padėti sielų 
gelbėjime, gali išgauti mirš
tančiam nusidėjėliui malonę 
daryti atgailą, gali kokiame 
laipsnyje platinti Dievo išori
nę garbę.

Antra, Maldos Apaštalavi
mas yra priemonė apsčiai at
silyginti už nuodėmes. Mūsų 
antgamtiniai veiksmai yra ne 
vien nuopelnų šaltiniu, bet 
taip pat tampa priemone at
silyginti už savo nuodėmes. 
Ši mūsų veiksmų atlygina
moji galybė yra padidinta 
ypač iš trijų sričių. Viena 
sritis yra gailestis, kuris ly
di mūsų darbus; kita yra 
meilė, kuri juos žadina; tre
čia yra nauda, kuri išeina 
artimui.

Gailestis arba atgaila yra 
liūdesys, kurį siela jaučia už 
tai, kad Dievo teisės buvo 
peržengtos, ir sykiu yra ati
tinkamas valios palinkimas 
atlyginti už tų teisių peržen
gimą. Savyje išreiškia nuo
dėmės neapkentimą ir norą 
už tai atlyginti. Maldos Apa
štalavimo veiksmai kaip tik 
yra tasai nuolatinis stengi
masis sunaikinti nuodėmę ir 
už ją atlyginti Kristaus įžeis
tai didenybei. Jie yra didžio
je dalyje pasiaukojimas iš
vien su Jėzaus Švč. širdimi, 
kad būtų atsilyginta už žmo
nių nusikaltimus.

Meilė, kaip jau matome, 
yra mumyse ištobulinta per 
Maldos Apaštalavimo praty
bas. Apaštalavimas savyje 
yra dangiškiausias, tyriau
sias, veikliausias ir tobuliau
sias meilės darbas.

Maldos Apaštalavimas yra

Maldos Apaštalavimas at
neša daug naudos ir gero; 
duoda mums nuopelnų; lei
džia mums atsilyginti Dievui 
už prasižengimus; teikia ga
lią išprašyti dovanų iš švč. 
Širdies; stiprina sielą dide
lėmis malonėmis. Klausyki
mės, kai Kristus kalba: „Vai
keli, duok man savo Širdį”.

Maldos Apaštalavimas yra 
gausus nuopelnų šaltinis. 
Nuopelnai, plačioje prasmė
je, yra dvasiniai turtai, ku
riuos siela sukrauna šiame 
pasaulyje. Jais ji perka lai
mės ir garbės laipsnį amžiny
bėje. Niekas, apart sunkios 
nuodėmės, nfegali šių nuopel
nų iš mūsų išplėšti. Drung
numas ir lengva nuodėmė, 
nors ir kliudo jų gyvenimui, 
tačiau nesumažina jų, kada 
jau yra sykį įsigyti. Vien tik 
mirtina nuodėmė gali juos iš 
mūsų išvogti. Ir net tuomet, 
kai tik siela sugrįžta į malo
nės stovį, ji tuojau atgal 
gauna pilną nuopelnų laips
nį, kokį turėjo prieš nupuoli
mą.

Kiekvienas antgamtinis 
veiksmas, tinkamai ir malo
nės stovyje atliktas, atneša 
nuopelnų, nors ne lygiame 
laipsnyje. Nuopelno laipsnių 
yra tiek, kiek yra būdų arba 
aplinkybių, kuriuose tas pat 
darbas gali būti nuveiktas. 
Ar yra tad kokia paslaptis, 
kaip turtus greitai sukrauti, 
kaip trumpu laiku dvasiniai 
pralobti ?

Be abejonės, taip turi bū
ti, nes šventieji, kaip, pavyz
džiui, Aloyzas ir jaunasis 
Stanislovas, per keleris me
tus surinko šių dangiškų tur
tų daugiau, nei kiti surenka 
per ilgą gyvenimą. Taip, yra 
paslaptis, ir Maldos Apašta
lavimas nurodo mums leng
viausią būdą, kaip ją pažinti 
ir kaip veikti pagal josios 
mokymus.

Nuopelnai paeina iš dvie- aukščiausiame laipsnyje uo- 
jų sričių: iš tikslo tobulumo 
ir valios karštumo. Kas lie
čia tikslą, trys dalykai gali 
daryti įtaką į mūsų antgam
tinius veiksmus: Dievo gar
bė, mūsų dvasinė nauda ir 
artimo gerovė. Tačiau, ant
gamtinėje tvarkoje yra tik 
du tikslai, vienas liečiantis 
mus, o kitas — Dievą. Todėl 
yra dvi meilės rūšys: viena 
meilė skatina mylėti Dievą 
savo naudai, o kita ragina 
mylėti Dievą dėl Jo Paties.

Tikslas, kurį Maldos Apaš
talavimas siūlo, yra Dievo 
meilė dėl Jo Paties. Moko iš 
savęs išeiti, stengtis ugdyti 
ne savo reikalus, bet šven
čiausios Širdies.

Antras dalykas, kuris le
mia nuopelną, yra valios kar
štumas. Maldos Apaštalavi-

tumo dėl sielų veiksmas. Vie
nas iš svarbiausių jo sieki
mų yra atitraukti sielas nuo 
pražūties kelio ir privesti 
jas prie karšto švč. širdies 
pamylimo ir uolaus dėl Jos 
darbavimosi.

(Iš „Žvaigždės”)

KARO PASKOLOS VAJUS 
LABAI PASISEKĖ

Šeštoji Karo Paskola New 
Yorko mieste ir valstybėje 
praėjo labai dideliu pasiseki
mu. Mieste bonų išpirkta už 
5 bil. 475 mil. dol., o valsty
bėje — už 6 bil. 210 mil. dol.

Nė vienam ankstyvesniam 
vajuje nebuvo taip vykusiai 
pralenkta kvota, kaip šį kar

su bolševikų komitetu ir vi
sus tremtinius bei pabėgėlius 
apšaukiančias fašistais. Cen
triniai dirigentai pamoko, 
kam tas rezoliucijas reikia 
siųsti ir paduoda trijų svar
biausių įstaigų adresus.

Šia proga įdomu pagvil
denti jau bent kiek žinomus 
nacional-bolševikų motyvus 
už „vienybę”. Eidami jau se
nokais Kominterno. parėdy
mais, sovietų šalininkai Cen
tro Europos (taigi, Lietuvos, 
Lenkijos, Latvijos ir Esti
jos) įvairių spalvų demokra
tines sroves tyčia vadina fa
šistais ir hitlerininkais, nors 
šitie „hitlerininkai” visą lai
ką priešinosi Hitlerio verži- 
muisi ir planams Europoje. 
Jie priešinosi net ir tuo me
tu, kai pats Stalinas tokį 
priešinimąsi laikė nerealiu ir 
padarė su Hitleriu krauju su
cementuotą draugiškumo su
tartį.

Tik prisiminkime garsią 
Klaipėdos nacių bylą Lietu
vos teisme, Vokietijos mui
tų karą prieš Lietuvą 1933- 
36 m., vokiečių kalbos išstū
mimą iš pirmos vietos Lietu
vos mokyklose, gausybę 
straipsnių Lietuvos laikraš
čiuose prieš Vokietijos vieš
patavimą Europoje, prieš jos 
pinkles Lietuvoje. Latvijos, 
Estijos ir Lenkijos visuome
nės ir spauda nemažiau bu
vo priešingos vokiškai jėgos 
ir smurto programai. Bet ši
tas pasipriešinimas hitleriz- 
mui nieko bendra neturi su 
bolševikišku nacionalizmu. Ir 
toks masinis bei drąsus pasi
priešinimas hitlerizmui ir vo- 
kiškumui juk negalėjo taip 
tvirtai pasireikšti be visuo
tinio gausios inteligentijos 
Baltijos respublikose pritari
mo. Dabar dešimtys tūkstan
čių šių inteligentų ir šimtai 
tūkstančių ūkininkų bei dar
bininkų tapo užklupti bolše
vikų planingai organizuoto 
teroro.

Jau prieš penkiolika metų 
žymus Maskvos agentas A- 
leksa Angarietis yra pasisa
kęs savo draugams, kad jis 
turėjęs paruošęs gana pilną 
sąrašą likviduotinų Lietuvos 
inteligentų ir kad tas sąra
šas apėmęs 3,000 vardų. Be 
abejonės, tas mirtin pasmer
ktųjų sąrašas vėliau tapo ke
leriopai padidintas. Dabar 
matome to seno projekto pa
sekmes. Planas gana sėkmin
gai vykdomas, bet apima ne 

, vien inteligentus, o gana pla
čias šviesių piliečių mases vi
sose Baltijos šalyse. Bet vis 
dėlto ateina iš Europos ži
nių, kad nuo šios likvidacijos 
išsprūdo iš Lietuvos gal apie 
700,000, iš Latvijos apie 300, 
000 ir iš Estijos apie 140,000 

1 žmonių. Uoliems nacional- 
bolševikams abiejuose At
lanto šonuose pasidarė labai 
pikta, kad vien iš trijų Bal
tijos respublikų išsprūdo 
nuo likvidacijos daugiau mi
lijono laisvės ir demokrati-

įgalba, kurią pasai 
. Raila iš p. Antai 
Jarnos lietuviško 
jiogramos Philade 
Joties WTEL, gr

jos šalininkų. Jie bėga 
kur į Vakarus, kur jie til 
greit sulaukti Amerikos 
Britanijos kariuomenių ir U 
teisingo elgesio, netgi nu 
Halinės pagelbos. žinoma, 
tarpe yra labai daug 
anksčiau prievarta išgabei 
vergų < . ___
fabrikuose.

Bolševistinės Europos į 
nuotojams labai svarbu 
bar nors atimti bet kurią 
mokratijų pagelbą silpnesis1 - .... 
kraštų išbarstytiems dei kiekwenai 
kratams. Ši pagelba Lie»^^eme^ . . 
vos demokratams nutruk r0^°.s’. nePamir£ 
jeigu bolševikams ir jų b mes visi laukdavo! 
drakeleiviams pavyktų į kai jūs, vaikučia. 
ti tvirtai savo koją į BA adavote, kai Anta 
Tuo tikslu ir duotos instr sties neturėjo, o ki 
ei jos priimti ko daugiai j žingsnius. pae 
rezoliucijų už „suliejin 
BALF su bolševikų kom 
tu. Tuo pačiu tikslu jie i :ilę sukalbėdavome, 
riai organizuoja dau Jaužydavom, taip 
skundų prieš BALF, būk alonu būdavo... Jū 
esąs fašistinis ir neatstov ^rasdavote, bet at; 
jąs visiems lietuviams. C kokia didelė lain 
lietuviams geriausia ats s šeimos nariams 
vaująs bolševikų gausus a ati.Tuomet ir ėgli 
ratas su grupe bendrake jis kitaip spindėjo 
vių. ši totalitarinė kom jdovanėlės mielesni 
da gudriai apsimeta 
liaudies draugais ir dem .get šiandien, šiam 
ratais. Visa jų bėda, kad
Amerikoje durnių skaii 0 tėvas giliai pa 
nesparčiai auga. j

Ypač nuostabu, kad bo 
vikai apšaukia BALF fa ame Kalėdų jau ne 
tiniu ir reakciniu, o betgi h tarpe nėra Antani 
reiškia norą susijungti si 
tais 
tais!” Įdomu, kas davė 
ševikams tokias keistas 
strukcijas susijungti su 
šistais”? Ir kuriuo tikslui audroj-būnantiems 
daroma: ar bolševikams širdys keliasi 
ėjo noras nusižudyti, pa skraštus, nežinoma 
kandinti buržuazinių de 
kratų jūroje, ar, gal d 
tikriau, svetimi pinigai 
kvipo tavorščiams?

Savu noru jungiasi ti 
giminingos visuomen 
grupės, kurios turi gyver 
kokį svarbų bendrą til 
Bolševikų tikslai seniai s rie Kūčių stalo Ant 
mi ir jų pačių uoliai gars # jo vietoj yra gr. 
mi: klausyti ir neįžeisti meilę ir gy 
tatoriaus ir žiūrėti, kad i įmčių gėlių vaz( 
ti visi diktatoriui uoliai j jjfe įą hu šiandie! 
nautų. Jungtis jie gali tip 
su raudonais nacionalis 
ką jie seniai ir padarė.

Eilinio lietuvio tikslas 
žiūrėti, kad Lietuva būti 
giai laikoma su kitomis 
priklausomomis taute 
kad jos suverenumas ne »bet vis dar tui 
atimtas, kad ji laisvai į pra^ neiaį 
viena augintų savo kuli į. mūgų Antam 
gerovę ir religiją, kad L iirvėl visi būsime 
vos ženklai ir simboliai 
liava, herbas) ir žmoni 

' teisės būtų lygiai state 
greta kitų tautų. Boll 

1 kams labai niežti delnus,; 
laisvieji lietuviai šiame j 
labiausiai nukentėtų ir s

, tfama, Tėte, ši; 
Kūčios, o ryt Kalė 
įrdžiai pratarė dul

" pylimus tėvelius,darbams Vokieti
.Taip, taip, — nn 
rdai atsakė tėvas s 

_ šiandien valg 
įs, o ryt švęsime 
užgimimo šventę

Ees visi laukdayoi 
, kai jūs, vaikučia

tuomet mes visi pn 
stalo laimingi jaut

kokia didelė lain

sbesulaikė motina

i, suspaudė motinos 
r tarė: — Šiandien

jis? Ką jis veikia ši 
likviduotinais „faL’Kasgimumspas;

pasako milijonams 
sotinu, kur bus Ka 
mylimiems jaunuoli

siisų širdys keliasi

aintys skrieja j Ii] 
karių kapus, šaltus 
s, pasineria į jūrų 
ar skrenda padangė 
j? vaikai, sūnūs, di 
a ir tėvų širdys ir 
Savųjų širdys esti 
bd ir šiandien. Nor

net iš tolimo karo 
id tuo savo meilę 
{savo namams i 
namiškiams, bet 
tojams.
'is dar mes laimiu 
negalėdami būti

1

sauja ir dar truputis ti.^6™8
i__ į.. *'metus savo pulke

W sau keliu, glos; 
Skardu, kuris saulėj 
^os blizgėjo, lyg ; 
kad net miela buv 

^tas ir vikrus, no 
šoną, o totoriai 

jisai matė daug 
vieną dieną priėjo 

^tankūs, kad po suk 
Barsukai, lapė, 

& krūmus, bet prie 1

kuriuos tikimasi ateity 
ševikais padaryti. • :

Pagal šio koresponc 
žinias, BALF stengia f 
mirties išgelbėti visus L 
vos piliečius, vis vien 
juos karo bangos nunešė, 
ševikų programa visai 
šinga: anot jų, visa pas 
turi eiti per bolševikų 
kas, o tos jau seniai išt 
ruotos „buržujų” žud 
Tris karves turįs men 
lietuvis ūkininkas bol 
kams jau buožė buržujuj 
teligentas-proletaras, jef 
komunistas ir ne bend: t- kurią paliko jaui 
leivis, taipgi buržujus. 5 glėbyje, 
naši, laisvųjų lietuvių ii jau pasenus, o į 
rusėjusių bolševikų pr( 
mos visai skirtingos ir ; 
jungtuvių negali įvykti 
ir prievarta. ,

Norvegai, olandai ir le nūn turėčiau švil 
jau treji metai renka ri 
bet dar negali siųsti ir j- 
bai nesugenda. Lietuvi; 
bai vos pradėti rinkti ir i 
laiku, net gana greit, jie 
sieks varginguosius Ii 
vius.

Mamas giria, pūti 
kad jau tiek met

'^ė Aleksandras,

^darė ilgu ir nyku.

Rimgai

. Uteles, kurias kad; 
ji M ir nebūtų man

te 0 užį
p® tabakas. Nusin 

negruzdės jo j 
R j pušų viršūnes. 
Įr^dą plušėjęs per 
[Mą uodusir span
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ATMINTINI ŠVENTĖSE DALYKAI
anas da-; 
įgresyvus. ] 
imamuose j 
kraščiuose ' 
yksmingą 
kad Ben- 

tuvių Fon- 
Amerikoje 
> komiteto 
itetas būk 
o sekcija, 
lyti neso- 
dpimą, so- 

pradžioje 
Amerikos 

<ad BALF 
' jo iždas 
sevikams.
)s rezulta- 
aet, tarsi, 
rankos pa
žadėjo gie- 
ntu uniso- 
m laikraš- 
upės susi- 
ydami pri-1 
ezoliucijas, i 
lieti BALF i 
itetu ir vi-, 
pabėgėlius 
stais. Cen- 

pamoko, 
jas reikia 
trijų svar- 
Iresus.
nu pagvil- 
;k žinomus 
i motyvus 
imi jau se
to. parėdy- 
linkai Cen- 
i, Lietuvos, 
>s ir Esti- 
į demokra- 
vadina ta

nkais, nors 
i” visą lai- 
lerio verži-

Europoje. 
ir tuo me

dinas tokį 
nerealiu ir 
krauju su- 

iškumo su-

Peit šilinį 
Britanijos kari? i

ta?e W Iii 

fabrikuose, 

nu°tojams

me garsią 
bylą Lietu- 
etijos mui- 
ituvą 1933- 
albos išstū- 
ietos Lietu- 

gausybę 
os laikraš- 
etijos vieš- 
je, prieš jos 
t. Latvijos, 
)s visuome- 
mažiau bū
riškai jėgos 
nai. Bet ši
as hitleriz- 
i neturi su 
malizmu. Ir 
irąsus pasi- 
izmui ir vo- 
galėjo taip 
i be visuo- 
iteligentijos 
ose pritari- 
ys tūkstan- 
ų ir šimtai 
kų bei dar- 
lupti bolše- 
organizuoto

(Kalba, kurią pasakė kun. 
an. Raila iš p. Antano Dzi- 
i vedamos lietuviškos radi- 
programos Philadelphijoj 
stoties WTEL, gruodžio

Į d.-.

— Mama, Tėte, šiandien 
m Kūčios, o ryt Kalėdos,— 
uoširdžiai pratarė dukrelė į 
ivo mylimus tėvelius.
— Taip, taip, — rimtai ir 

• atsakė tėvas su mo-
^borsatintį^pa. — šiandien valgysime 
m°kratijiĮ p^yfūčias, o ryt švęsime Kris- 

aus Užgimimo šventę. Juk 
kratams, jį r/rfcip darėme kiekvienais me- 
v°s demoW?jais. Bet šiemet bus kitaip, 
jtagu bolšeyik'llar, rodos, nepamirštame, 
drikeleiviatnj 
ti tvirtai 
T™ titata i, J 
C1i°s Priimti fe J 
rezoliuciją j 
BALF su M 
tu. Tuo pačmtį] 
riai organu^ | 
skundų priėjai 
esųs fašistinį j J 
jus visiems fed 
lietuviams gerd 
vaWbolįy 
ratas su grupe 3

Ši totaliai 
da gudriai r J 
liaudies diJ

■ ratais, Višaki 
; Amerikoje į 1 
i nesparčiai augi |
■ Ypač nuostatu J
• vikai apšauto d
■ tiniuirreaktEiJ 
, reiškia norų sudri
• tais likvidiiofej|
■ tais!” Įdomu, h J
■ ševikams totoi 'd 

strukcijas 
šistais"? Ir te] 
daroma: ar bfr] 
ėjo noras ariau 
kandinti bintei 
kratų jūroje, d 
tikriau, svetimi pi 
kvipo tavorfe’ j

Savu noru jes 
giminingos q 
grupės, kurios ES 
kokį svarbų te! 
Bolševikų ai 
mi ir jų patimi 
mi: klausytiiri£3 
tatoriausiiEĖl 
ti visi diktatrJ

ad mes visi laukdavom Ka- 
ėdų; kai jūs, vaikučiai, ma- 
i būdavote, kai Antanukas 
Įešimties neturėjo, o kiti vos 
[elius žingsnius paeidavo. 
Jet tuomet mes visi prie Kū
jų stalo laimingi jautėmės, 
įaldelę sukalbėdavome, plot
meles laužydavom, taip gera 
ir malonu būdavo... Jūs gal 
įesuprasdavote, bet atjautė- 
|e, kokia didelė laimė vi- 
įems šeimos nariams sykiu 
kventi. Tuomet ir eglutė su 
jaisiais kitaip spindėjo ir do
vanų dovanėlės mielesnės bu-

su raudonais 
ką jie seniai ir p j

Eilinio Ii® R 
žiūrėti, kad Lisn® 
giai laikom a* 
priklaus®®

— Bet šiandien, šiandien...
- nebesulaikė motina savo 
įšarų, o tėvas giliai palenkė 
[aivą, suspaudė motinos ran
tą ir tarė: — šiandien mes 
tokiame Kalėdų jau ne visi... 
įūsų tarpe nėra Antanuko— 
Kur jis? Ką jis veikia šią va- 
todą? Kas gi mums pasakys, 
kas pasako milijonams tėvų 
ir motinų, kur bus Kalėdos 
jų mylimiems jaunuoliams, 
pro audroj būnantiems. To
lei mūsų širdys keliasi į to
pus kraštus, nežinomas sa
te, mintys skrieja į ligoni
us, karių kapus, šaltus ap
rašus, pasineria į jūrų gilu
tes, ar skrenda padangėmis. 
Kur jų vaikai, sūnūs, dukre- 
B, ten ir tėvų širdys ir min
ta Savųjų širdys esti arti. 
Rai kad ir šiandien. Nors nė
ra prie Kūčių stalo Antanu
ko, bet jo vietoj yra gražių, 
bidonų, meilę ir gyvybę 
teškiančių gėlių vazonas, 
prias jis ką tik šiandien at- 
Įiuntė net iš tolimo karo lau- 
į), kad tuo savo meilę pa
ukštų savo namams ir vi
rus namiškiams, bet ypač 
pdytojams.
Į-Vis dar mes laiminges- 
Įi Ir negalėdami būti visi 
hauge, bet vis dar turime

kad insflTėlCS1T! Jties. kad praus nelaimės 
bandos, ir mūsų Antanukas“S* vėl visi būsime lai- 

vos ženklai ii 
liava, herbas'1 r 
j- pjogs būta IjP* * _

S»KAREIVIS ALEKSANDRAS 
kamsl»l>»i^ 
laisvieji lietu®,. 
labiausiai n^;

mingi. Bet ne visos šeimos 
bus taip laimingos. Mes žino
me, kad ne vienoj šeimoj 
viešpataus tyla, susikaupi
mas ir gili gedulą, nes prie 
jų namų bus iškabinta auksi
nė žvaigždė, jų namuose 
trūks vieno asmens. Jie pra
leidžia gal antras, trečias ar 
pirmas tokias Kalėdas, žino
dami, kad jų mylimo sūnaus 
niekuomet su jais nebebus, 
laiško neparašys, jo gyvo 
balso niekas nebegirdės, nes 
jis jau užmigo amžinai ant 
Tėvynės aukuro.

Abudu tėvai jautriai atsi
duso, jų mintys ir tėviškos 
širdys norėjo pasidalinti 
skausmais ir kentėjimais su 
visais tais, kurių sūnūs žu
vę, ar sužeisti, nelaisvėj ken
čia ar pradingę nežinia kur. 
Klausyk, motin, eikime į vi
sus tuos namus, kur randasi 
auksinė žvaigždė, užjauskim 
juos, suraminkim, pasakykim 
kad ir mes drauge su jais 
kenčiame, gal ir jiems ir 
mums bus lengviau, links
mesnės Kalėdos suspindės. 
Juk kai vieni kitą užjaučia, 
visiems lengviau kentėti pa
sidaro.

Būtų gera, bet kaip pa
sieksime suraminti nemažiau 
kenčiančius mūsų tėvų žeme
lės — Lietuvos — žmonelių^ 
Juk jiems Kalėdos daug 
skaudesnės ir liūdnesnės 
kaip mums. Tiesa, gal jų lau
kai aplaistyti krauju bus pri
dengti baltu sniegu, jų verks
mas ir aimanos bus užčiaup
tos prievartos, bet jų namai 
bus nušluoti liepsnų, kalėdi
nis stalas bus padengtas tru
pinėliais nuo bado apsiginti. 
Vietoj naujų drabužių, tik 
skarmalai dengs jų išvargu
sius kūnus. Tai vienos skau
džiausių Kalėdų kiekvienai 
lietuviškai širdžiai, šiandien 
lietuvis gyvena mirties šešė
lyje, iš kurio negali nei Ka
lėdų žvaigždės pamatyti, ne
gali laisvai išgirsti ar giedo
ti angelų giesmės: — Garbė 
Dievui Aukštybėse, o ramybė 
geros valios žmonėms ant že
mės. Vargiai galėtumėm su
prasti, kaip lietuviai pergy
vens šias Kalėdas, jei ne mū
sų jautri širdis jauste at
jaustų. Negalėdami ten pa
tekti, nei rašto paleisti, ta
čiau dvasioje artimi būsime, 
užjausime vienus ir kitus.

— Taip, taip... — Vėl šei
mos galvos susimastė. — 
Mes švęsime šias Kalėdas 
susikaupdami, savo brolius 
ir seseris lietuvius at jausda
mi. Mes turėsime viltį Kūdi
kėlyje, kad Jo atnešta Tai-

ka ir ramybe greit pražydės 
žmonių širdyje ir visame pa
saulyje.

Ir aš prisidedu prie jų ka
lėdinės nuotaikos. Iš savo 
pusės karštai sveikinu ir už
jaučiu kiekvieną lietuvišką 
šeimą, kurių šeimos nariai 
žuvę, sužeisti, pradingę, ka
ro ugnyje randasi. Visiems 
maldauju Kūdikėlio Kristaus 
ramybės ir ištvermės. Ypa
tingą užuojautą ir paguodos 
žodį siunčiu savo brangiai že
melei Lietuvai ir visiems jos 
gyventojams. Aš norėčiau 
vėl matyti ją laisvą Kalėdas 
švenčiant.

Omaha, Nebr
Žuvo Prancūzijoje

Gruodžio 16 d. atlaikytos 
šv. Mišios už vėlę Prano Ci- 
žanavičiaus, kuris žuvo Pran
cūzijoje. Motina, tėvas, bro
liai buvo atėję klausyti šv. 
Mišių. Sesuo gyvena Chica
go j e, o kitas brolis yra ka
riuomenėje. Prieš išeidamas 
į kariuomenę, Pranas dirbo 
Cudahy Packing Co.

Prisiuntė Kalėdų auką
Lydia Bovick buvo garsi 

mūsų choro dainininkė. Da
bar yra leitenante kariuome
nėje, randasi North Caroli
na. Ji ten suorganizavo cho
rą iš 14 vyrų ir 25 mergaičių. 
Kalėdų proga prisiuntė mū
sų bažnyčiai $10.00 auką.

Suparaližavo
Kazimieras Alukonis, se

nas Omahos gyventojas, 
prieš pat Kalėdas susirgo. 
Jis yra suparaližuotas.

Nupirko namus
Palitikų duktė Alicija 

Dauntas nupirko net d ve j is 
namus prie pat mūsų bažny
čios. Viename pati gyvens, o 
kitą nuomuos. žmonės klau
so mūsų klebono kun. Juozo 
Jusevičiaus, "kuris nuolat ra
gina lietuvius pirkti name
lius netoli savo bažnyčios. 
Tai daro ne tik senesnieji, 
bet ir jaunieji, kurie myli sa
vo tautą.

Viietinis.

Bayonne, N. J

Antanas Vaičiulaitis

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVIAMS
Kviečiam Užsisakyti Naują Knygą

Amerikoje labai mažai pasirodo naujų lietuviškų kny- 
Tiesiog turime lietuviškos knygos badą, kurs grasina 

apiplėšti lietuvių kultūrą. Letuvoje jau penkti metai, kai 
rašytojai neturi laisvės pareikšti savo kūrybos. Amerika 
šiandien vienintelė šalis, kur lietuvis rašytojas turi laisvę. 
Todėl mūsų visų pareiga domėts savo rašytojų darbais, pa
laikyti lietuvišką knygą.

Tamstai tikrai žinomas rašytojo Antano Vaičiulaičio 
vardas. Esame laimingi, kad šis rašytojas gyvena tarp mū
sų, kad jam buvo lemta patekti į mūsų laisvą šalį ir čia lais
vai prisidėti prie lietuvių kultūros ugdymo.

Rašytojas Ant. Vaičiulaitis gausiai bendradarbiauja 
mūsų spaudoje. Jo raštai gerai žinomi „Amerikos”, „Dar
bininko”, „Draugo”, „Garso”, „Lietuvių Žinių”, „Varpe
lio”, „Studentų žodžio” skaitytojams. Jis yra parašęs kele
tą knygų, kurios praturtino lietuvių grožinę literatūrą. Jis1 
yra išvertęs visą eilę knygų iš prancūzų kalbos. Yra para
šęs daug straipsnių įvairiais klausimais. Nuo Naujų Metų 
jis redaguos naują žurnalą — „Naująją Aušrą”.

Čia mums malonu pranešti, kad Ant. Vaičiulaitis yra 
paruošęs naują knygą. Jos vardas — „Kur Bakūžė Sama
nota”. Ši knyga jau yra spaustuvėje, ir darbas yra gerokai 
įpusėtas. Netrukus ji galės išvysti pasaulį.

„Kur Bakūžė Samanota” bus iš dviejų dalių — istori
jų ir pasakų.

Istorijų turinys yra tokis: 1. Dviejų kaimų istorija; 
2. Elenutės nuodėmė; 3. Kriokininkų Ievutė; 4. Kada obe
lis žydėjo; 5. Daili žmona; 6. Dvi seserys; 7. Tėvo tvora; 
S. Vakarui ateinant; 9. Kelnės; 10. Pilkasis berniukas; 11. 
Akmenų laukas; 12 Kur bakūžė samanota.

Pasakų turinyje štai kokios pasakos: 1. Žiogų daina; 
2. Puodų puodas; 3. Girnų akmuo; 4. Lokys ir voverė; 5. 
Senas Kareivis Aleksandras; 6. Ožio balsas; 7. Žvirblis ir 
pelė; 8. Nidos žvėrys; 9. Adomas ir Ieva; 10 Uodas; 11. 
Popiežiaus Paukštė; 12. Pabėgėliai.

Šią knygą skaityti kiekvienam bus malonu. A. Vaičiu
laitis yra tikras lietuviško žodžio meisteris. Jo kalba labai 
turtinga, gyva, nuostabiai sklandi, kiekvienam supranta
ma. Jo apysakose matai sveiką lietuvio gyvenimą, gilią sa
vo krašto meilę, gyvus lietuviško kaimo papročius.

Supažindinę Tamstą su nauja knyga, mes norime pa
kviesti Tamstą iš anksto užsisakyti ją. Tos knygos kaina 
$1.50, bet kas užsisakys ją iki 1945 m. sausio 15 d., gaus 
priedo vieną iš šių dviejų knygų: A. Vaičiulaičio angliš
kai parašytą knygą „Outline History of Lithuanian Litera
ture” (tai puiki dovana lietuviui kariui ar bet kuriam švie
siam amerikiečiui) ar poeto J. Aisčio eilėraščių knygutę, 
„Be Tėvynės Brangios”. Abi šios knygos pardavinėjamos 
po 50 centų, tad iš anksto užsisakę naują Vaičiulaičio kny
gą gauna ją žymiai pigiau.

Mes nuoširdžiai norime, kad Tamsta pasinaudotum 
šiuo pasiūlymu.

Lietuvių Kultūrinio Instituto Valdyba:
. Kun. J. A. Karalius, Pirm.

Kun. Pr. M. Juras, Iždin.
Juozas B. Laučka, Sekret.

gu-

— Stebuklingo Medaliko 
novena trečiadieniais būna 
keturis kartus: 2, 7, 7:30 ir 
8:15 vai.

— Gyv. Rožančiaus dr-jos 
rengiamas kortų vakaras 
bus gruodžio 30 d. 7:30 vai. 
vak.

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Amsterdam, N. Y
Mirė

Staiga mirė Kotryna Po
ciūnienė. Kaip kiekvieną ry
tą, išėjo sveika į darbą, bet 
netoli dirbtuvės labai susir
go. Buvo tuojau nuvežta į li
goninę, kur mirė neatgavusi 
sąmonės.

Velionės sūnus Edvardas 
neseniai žuvo Prancūzijoj, 
karo fronte.

Geros misijos
Prieš Kalėdas mūsų Šv. 

Kazimiero parapijoj buvo mi
sijos. Jas vedė iškalbingas 
misijonierius, Tėv. Juvenalis 
Liauba, pranciškonas. Nuo
širdžiais pamokslais visus 
sužavėjo. Matėsi ir tokių, ku
rie visai į bažnyčą nesilan
kydavo. Nemažai kasdien ėjo 
prie Komunijos. Visi meldė
mės už Lietuvą, brolius ka
reivius ir taiką pasaulyje.

Misijas užbaigėm su įžadų 
atnaujinimu. Nuo jautrių žo
džių daug ašarojo. Visi 
džiaugiamės ir dėkojam kleb. 
kun. Židanavičiui už pakvie
timą tokio iškalbingo misijo-

nieriaus. Ačiū maloniam T. 
Juvenaliui Liaubai už tokį 
gražų darbą. Linkime svei
katos!

PAŠALPOS SKYRIAMS 
SVARBU ŽINOTI

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo direktorių suva
žiavimas, įvykęs New Yorke 
gruodžio 15 ir 16 d., tarp ki
tų reikalų apsvarstė ir nario 
mokesčių klausimą ir nuta
rė:

1. Metinį individualinių 
narių mokestį, kurs ligšiol 
buvo $2.00, sumažinti iki 
$1.00 metams. Iš to vieno do
lerio 50 centų palieka sky
riui ir 50 centų siunčiama į 
B ALF centrą New Yorke.

2. Pavieniai nariai siunčia 
Centrui pilną dolerį už me
tus.

3. Kadangi 1944 m. Fondo 
visi nariai mokėjo po $2.00, 
tai juos nutarta laikyti pil
nai užsimokėjusiais nariais 
ir už 1945 metus.
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc.
19 W. 44th Street, New York,

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gruodžio 3 d. MALDOS APAŠTALAVIMO SĄJUNGA sulaukė

100 Metų gyvavimo sukakties.
Tam 100 metų Jubiliejui paminėti “ŽVAIGŽDĖS” REDAKCI

JA, trokšdama, kad katalikiškoji spauda dar labiau pasklistų vi
sose Lietuvių parapijose, skelbia VISIEMS MALDOS APAŠTA
LAVIMO SKYRIAMS IR VISIEMS

’’ŽVAIGŽDĖS" PLATINIMO VAJŲ.
kuris prasidėjo lapkričio 1 d. ir užsibaigia sausio 31 d.

Todėl M. A. nariai-ės, kuriems rūpi Kristaus Karalystė Lietuvių 
tarpe Amerikoje, su ypatingu stropumu imsis “ŽVAIGŽDĖS” 
platinimo darbo.

1.

PASTABA:
Užsakymams prašome vartoti tokio ar panašaus turi

nio pranešimus:
Lietuvių Kultūriniam Institutui
222 South Ninth Street
Brooklyn 11, New York.
Gerbiamieji:

Šiuomi užsisakau A. Vaičiulaičio knygą „Kur Bakūžė 
Samanota” ir jos priedu pasirenku knygą.................................

Parašas

Gatvė Miestas

Tas, kuris prisius dvi prenumeratas “žvaigždei”, gaus gražų, 
celiuliodinį paveikslą 4 3/8 colių — 6^ colių, Jėzaus Širdies 
arba šv. Antano, Nesiliaujančios Pagalbos Pan. švenč. Juozapo. 

Už TRIS PRENUMERATAS gaus sterlingo sidabro Pan. švenč. 
stebuklingą medaliką.

UŽ PENKIAS PRENUMERATAS galima pasirinkti vieną:
a. Baltą rožančių su sidabriniu lenciūgėliu;
b. Gražų paveikslą 8 colių — 9 % colių: — “Kristus klabena į 

duris”.
c. Stebuklingą Pan. švenč. medaliką su sterlingo sidabro len

ciūgu.

Už DEŠIMTS PRENUMERATŲ galima pasirinkti vieną:
a. “Kristaus šventojo Veido” paveikslą 10 colių — 13 colių.
b. Perlinį rožančių su auksiniu lenciūgu.
c. Labai gražų ligoninis setą.
d. Kun. Pr. M. Juro maldaknygę: “DIDYSIS RAMYBES ŠAL

TINIS”, 787 pusi.
e. Kun. Pr. Juškaičio maldaknygę: “Maldų šaltinis”, 432 pusi.

VISI I DIDINGA APAŠTALAVIMO ŽYGI ŠIRDINGAI KVIE
ČIAME PROMOTORIUS-es, PLATINTOJUS IR VISUS Į ŠIAS 
ŠVENTAS LENKTYNES! MALONĖKITE NAUJAS IR SENAS 
PRENUMERATAS (pažymėdami, kas naujas, kas senas skaity
tojas) NELAUKDAMI SIŲSTI:

"ŽVAIGŽDĖS'* ADMINISTRACIJĄ
488 E. Seventh St., So. Boston 27, Mass.

2.

3.

4.

Taip dairydamasis, jis pro medžių viršūnes išvydo 
smilkstant dūmus. Tiesiai per girią jis patraukė ten, 
kui’ ugnis kūrenosi, ir išėjo į laukymę.

Senas kareivis apsidairė ir nustėro iš baimės, nors 
šiaip vyro jo būta drąsaus.

Aikštėje jis pamatė milžiną, kurio galva buvo aukš
tesnė už pušimis apžėlusią kaukarę. Tas griaumedis 
išsyk nepajuto Aleksandro, kuris įsistebeilijęs spokso
jo, ką anas daro. Juo ilgiau kareivis žiūrėjo, juo grei
čiau jo išgąstis nyko. Pagaliau jis neišsilaikė ir nusi- 

j prunkštė. Juokas suėmė jį taip ūmai, kad žmogui net 
šoną nudiegė ten, kur turkas buvo iešmu pervėręs.

Ii’ kaip nesikvatosi! Milžinas, nutvėręs karvę į glė
bį, kėlė ją ant stogo, vešlia žole apžėlusio.

Anas atsisuko ir suriaumojo:
— Ko ten vaipaisi, iškišęs dantis?
— Ką bedarysiu nesivaipęs: kam gi tą galviją keli 

ant stogo? — atvertė Aleksandras.
— O kaip aš savo dvyląją priganysiu, jei man žolė 

ant triobos sužėlė?
— Sakyk, ar turi bent trupinėlį proto savo didelėje 

makaulėje? Jei turėtum, tai, atsinešęs piautuvą, nušie
nautum stogą ir pašeptum karvę.

Milžinas net išsivėpė nustebęs.
Jis suniurzgėjo:
— Aure, jau dešimt metų kilnoju gyvulį, ir neateik 

tu man į galvą!...

Nebaigęs savo šnekos, jis dribtelėjo karvę, kuri iš 
to smarkumo ligi kelių susmego į žemę, ir pats, nu- 
drumbėjęs, išsitraukė piautuvą iš palėpės ir puolėsi 
šienauti stogą, kurį kaip skuste nuskuto. Paskui jis 
pašėrė savo dvyląją, pirma ją ištraukęs iš žemės, ir 
tarė Aleksandrui:

— Iš pradžių buvau benorįs drožti kumsčia ir nu
trėkšt! tave, kaip musę. Bet dabar, kad žinotum be
sąs tikras mano draugas, paspauskiva delnus.

Kareivis atkišo ranką, kurią milžinas sučiaupė į sa
vo leteną ir kad pamygė, net Aleksandro akyse žie-

— Aš keliauju į sostinę pamatyti karaliaus, kad tu
rėčiau ką pasakoti žmonai, sūnui ir vaikų vaikams? 
kai jau būsiu labai senas ir kai mano anūkėliai, susė
dę man ant kelių, klykaudami žais, nusitvėrę už mano 
ūsų.

— Kaip tik nebus tau iš kelio... #
Tada kareivis sutiko.
Tarė milžinas:
— Tu buvai man geras ir pasakei, kaip stogą nušie

nauti, kaip sviestą ant riekės tepti, ir dar sutikai brolį 
pakviesti mano vestuvėsna. Už tai prašyk manęs, ko la
biausiai norėtum, ir aš tau duosiu.

— Duok man pypkę — atsakė Aleksandras, — kuri 
be tabako vis degtų, ir varinę triūbelę, į kurios balsą 
visi bėgtų prie manęs. Tada uodai negils manęs, gi 
besiklausant švilpiniavimo, nebus taip gūdu ir lanks
tu vienam eiti.

Padovanojo milžinas jam pypkę ir dūdą.
Kareivis padėkojo ir leidos į kelionę. Eiti buvo sma

gu ir gera. Giria ošė, paukščiai čiulbėjo, ir stirnos šo
kinėjo per krūmus. Jis taip smarkiai traukė iš savo 
pypkės, kad vienas dūmų kamuolys pataikė į nosį vo
verėlei, kuri suposi pušies viršūnėje ir dabar ėmė 
čiaudėti.

Vakarop jisai rado milžino brolį ir užprašė į ves
tuves.

Tas paklausė:
— Ar daug gyvulių papiovė?
— Jau treti metai, kai vieną jautį iš girios veda, o 

dar tik ragai tematyti — toks jis didelis, — atsakė 
Aleksandras.

— O muzikantų ar daug bus?
— Jau treti metai, kai, penki vyrai pučia vieną dū

dą, ir tik per vestuves ji pradės berbti.
— Tai bus linksma! — suriko milžino brolis ir taip 

sutrepsėjo, kad net akmenys ėmė riedėti nuo kalnų.

Kareivis Aleksandras bijodamas, kad kokia skevel
dra jam galvos nepraskeltų, pabėgo iš tos vietos.

žirbos pasipylė ir pirštų kaulai trakštelėjo. Bet aik
telėti jisai vis tiek neaiktelėjo, nes jau buvo prijunkęs 
prie visokių sopulių: betarnaujant, pulkininkas tris sy
kius jam buvo šėręs į žandą, o kartą net patsai gene
rolas jam spyrė į pakinkius.

Tarė milžinas:
— Eiva, aš tave pavaišinsiu.
Jis nusivedė kareivį trobon ir priraikė ragaišio, o 

tos riekės buvo pusės sieksnio ilgos. Betgi Aleksand
ras nepabūgo, kad jos ilgos, nes buvo jau tiek perklo- 
kęs, kad jam žarnos gargėjo.

Ir vėl jis vos nepratrūko juoktis, pamatęs, kaip mil
žinas valgo: anas nuslampino į klėtį, užsitepė ant rie
kės tik tiek sviesto, kiek vienam kąsniui užtenka, grį
žo į pirkią ir, atsisėdęs maumojo tą vieną kąsnį. Ir 
taip jis dėl kiekvieno kąsnio gūrinėjo į klėtį sviesto, 
kolei ragaišio surijo pusę kepalo.

Tada jis paragino:
— Valgyk sveikas, nespoksojęs į mane.
— Kaip man nespoksoti, jei tu juokus varinėji! — 

tarė Aleksandras.
— Kokius juokus?
— Kodėl tau neatsinešus visos puodynės su svies

tu? Nereikėtų bindzinėti kiekvieno kąsnio...
Milžinas riktelėjo nušvitęs:
— Gudriai šneki! Tik kaip aš galėjau visa tai žinoti, 

jei man niekas nepasakė?
— Jei turėtum pačią, ji visko tave išmokytų.
Milžinas atsirėmė alkūnėmis į stalą, nykščiu pas

pendė sau nosį ir susimąstė. Jis taip galvojo ištisas 
dvi valandas, ir tas darbas, matyt, jam buvo toks sun
kus, kad jo smilkiniuose gyslos išpampo tokios storos, 
kaip virvės.

Galop jis prašneko:
— Aš dabar labai drūčiai svarsčiau ir sumaniau im

tis pačią. Ar tu nenueitum pas mano brolį ir jo nepa- 
kviestum vestuvėsna?

Atsakė kareivis Aleksandras:

Senas kareivis Aleksandras, ištarnavęs dvidešimt 
enkerius metus savo pulke, grįžo namo.

Jis žengė sau keliu, glostė išsikerojusią barzdą ir 
fetravo kardu, kuris saulėje žybčiojo, kaip ugnis. Jo 

Pagal šio tarko sagos blizgėjo, lyg auksinės, ir pentinai taip
žinias, taksėjo, kad net miela buvo klausytis. Jis pats dar
mirtie išgelbė0^’ įrodė drūtas ir vikrus, nors turkai per karą buvo 
VOS piliečius, nn perdūrę šoną, o totoriai perskrodę kairįjį žandą, 
juos karo Pakeliui jisai matė daug gražių miestų ir aukštų
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i tas sąra- 
i vardų. Be 
tin pasmer- 
au tapo ke- 
:as. Dabar 
irojekto pa- 
ina sėkmin- 
:t apima ne

sevmu
šinga: anot ji d 
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notos
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nat 11 
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rse. Bet vis 
Europos ži- 
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nacional-
jjuose At- 
jidarė labaiį trijų Bal- laiku, Mt rt Į

į išsprūdo 
[augiau mi- 
demokrati-

Italų, kol vieną dieną priėjo didelę girią. Medžiai ten 
teo tęki tankūs, kad po sukerojusias jų viršūnes sau- 
K nematei. Barsukai, lapės, vilkai ir meškos lan
kojo po krūmus, bet prie Aleksandro nešoko, pabū- 
E jo kardo.
[Jis, keliaudamas giria, pūtė sau dūmus iš pypkės ir 
fe galvojo, kad jau tiek metų nematė nei savo brolių, 
te žmonos, kurią paliko jauną ir dailią, su krykštau- 
tečiu sūneliu glėbyje.
f— Ji bus jau pasenus, o gal ir po žalia velėna at
idus, — mąstė Aleksandras. — Ir sūnus bus į dide
lis vyrus išaugęs.

Jam pasidarė ilgu ir nyku.
[Jis tarė sau:
į— Jei aš nūn turėčiau švilpynę, tai ligi vakaro dū- 
fcočiau daineles, kurias kadaise savo vaikui vientur
iu niūniavau, ir nebūtų man tai liūdna.
į Po kiek laiko jo pypkė užgeso. Jis apsižiūrėjo, kad 
fa užsibaigė tabakas. Nusiminė senas kareivis, kad 
Frija daugiau negruzdės jo pypkutėj ir kad mėlynas 
fanas nekils į pušų viršūnes.
■ Gerą valandą plušėjęs per girią ir besigainiodamas 
fa nuo žandų uodus ir sparvas, Aleksandras pasiekė 
ryžkelę. Jis sustojo ir laužė galvą, kur bepasukus.

■>
¥



Gruodžio-December 29, 19- •December 29,1

Philadelphijos Žinios
IŠKILMINGI ATLAIDAI

Į NAUJUS METUS

Kadangi „Amerikos” laik
raštis vis plačiau ir plačiau 
Philadelphijoj plinta ir da
rosi visų mėgstamiausias, to
dėl Philadelphijos Žinių Re
dakcija dar labiau nori, kad 
1945 m. „Ameriką” visi phi
ladelphi j iečiai pasidarytų sa
vo laikraščiu. O tas pavyks 
padaryti tik tuomet, kai mes 
galėsime daugiausia žinių į 
dėti iš Philadelphijos.

Žengdami į Naujus Metus, 
norime gauti daugiau rašyto
jų ir pranešėjų Philadelphi
jos Žinių skyriui.

Visų korespondentų prašo
me mums siųsti sekančių ži
nių:

L Visokių žinių iš karių 
gyvenimo, ištraukas iš jų 
laiškų, jų pasisekimus ir ne
laimes, tuoj aprašykite ir 
siųskite. Galite siųsti ir pa
veikslus, tik už klišių paga
minimą reikia apmokėti 
(kaštuoja $1.50).

2. Rašykite iš savo pažįs
tamų gyvenimo, jų įdomes
nius gyvenimo atsitikimus,

kaip gimimus, mirtis, vedy
bas.

3. Aprašykite vietos lietu
vių veikimą karui laimėti ir 
lietuvybei ginti.

Jei tai bus atsiekta, tai 
„Amerikos” laikraštis dar 
labiau paplis ir pasidarys 
tikru Philadelphijos laikraš
čiu. Jeigu pasiseks, „Ameri
kos” laikraštis surengs ko
respondentams kursus, kad 
išmokytų jaunesnius rašinėti 
į mūsų lietuvišką spaudą.

Naujų Metų proga sveiki
name visus „Amerikos” skai
tytojus, rėmėjus, skelbimų 
davėjus ir korespondentus, 
kurie savo raštais remiate 
Philadelphijos žinias.

LINKSMESNĖS KALĖDOS

Tel. DEW. 5136

Velavičių šeima, 1340 S. 
2nd St., šiemet turėjo tikrai 
daug linksmesnes Kalėdas. 
Mat, jie neseniai buvo gavę 
liūdną žinią, kad jų sūnus 
Juozas pradingo su savo 
lėktuvu. Bet šiomis dienomis 
gavo kitą pranešimą, kad jis 
laimingai išsigelbėjo su visu 
lėktuvu ir vėl visi sveiki lau
kia Kalėdų.

Motinėlė ir visa šeima taip 
nudžiugo, 
Kalėdos
linksmos, kaip niekuomet. 
Jie ir kariui sveikinimus nu
siuntė ir iš jo gavo.

kad jiems, sako, 
buvusios tokios

: Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

: Laimluotaa Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

MIRĖ BARAUSKAS

Jonas Barauskas, 
Monroe St., sulaukęs 67 me
tų. Išgyvenęs Amerikoj apie 
50 metų. Jo ilga ir sunki liga 
jį kapuosna nuvarė gruodžio 
21 d. - !~

333

ŽUVO FRONTE

A. a, karys K. Skupeika

LIŪDNOS KALĖDOS

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Užėjus nakčiai, jisai atsigulė po pušimis, kurios ra
miai siūravo ir kvepėjo. Jis mąstė apie tuos ilgus me
tus, kada toli nuo namų gyveno, mąstė apie žmoną, 
kurią paliko jauną ir dailią, ir apie savo sūnų vientur
tį. Atsiminė upelį, per tėviškės laukus čiurlenusį, ir 
savo žilą motinėlę, kuri ten žlugtą velėdavo. Jis taip 
pasiilgo tų visų žmonių, kurių jau seniai nematė ir 
kažinąr bematys, kad jam net stambi ašara nusirito 
per žandą ir, nukritusi, įstrigo tankioje barzdoje.

Senas kareivis Aleksandras vis mąstė ir mąstė, kol 
aušros žvaigždė patekėjo, ir rytuose nuraudo besike
liančios dienos šviesa. Jis tada pakirdo ir vėl keliavo, 
beržų šakose kukuojant raiboms gegutėms.

Taip žengdamas ir dumdamas pypkę, jisai pamatė, 
kad jau eglės, ąžuolai ir sadulėlės retėja. Tolumoje, 
pro medžių kamienus buvo matyti sostinės mūrai ir 
auksinės bonios, kurios žėrėjo vidudienio saulėje.

Priėjęs girios kraštą, Aleksandras išvydo žmogų ant 
akmens bekiunksant. Iš raudono apsiausto ir aukso 
vainiko senas kareivis pažino, kad ten besėdįs patsai 
karalius, kuris taip gailiai verkė, kad ašaros jam per 
žilą barzdą biro, kaip pupos.

— Ko verki? — prabilo senas kareivis Aleksandras, 
pats savo širdy sugrudęs.

— Kaip man neraudoti ir graudžių ašarų nelieti, — 
atsiliepė ir kalbėjo karalius, plačių žemių ir didelių 
miestų viešpats, — jei aš pagavau du šimtus zuikių, ir 
niekas negali man jų išganyti: jie vis išlaksto ir išsi
slapsto.

— Kokia nelaimė! — gailavo Aleksandras.

— Ir kaip nebus nelaimė, — aimanavo karalius, 
rankove šluostydamas ašaras nuo žilos barzdos, — 
jei aš apgulęs išgriaudavau pilis ir miestus, o dabar 
nerandu piemens savo zuikiams!
L Tarė senas kareivis:

Kažin ar man nepabandžius?... Aš koviaus su
' • •V.i

O. Skupeikienė, 227 Di
ckinson St., gruodžio 21 d., 
kaip tik prieš Kalėdas gavo 
antrą telegramą, kuri buvo 
dar skaudesnė, nes pranešta, 
kad jos vyras karys Kostas 
Skupeika žuvo kare.

Pirmiau buvo pranešta, 
kad jis dingęs, bet dabar jau 
gauta žinia, kad jo nebėra gy
vųjų tarpe. Liūdnumas apsu
po jos namus.

Kai aplinkui skamba lin
kėjimai ir vilčių pilni nauji 
metai, tai Skupeikų šeimai 
tik liūdesio ir skausmo valan
dos. Todėl jos sūneliai mo
kykloje taip graudžiai apsi
verkė, taip visi juos užjau
tė, kad jie dar savo jaunat
vėj nebeteko mielo tėvelio.

Giliai užjaučiame p. Sku- 
peikienę ir visą šeimą ir mel
džiame Aukščiausiąjį pagel
bėti išvargti šio gyvenimo 
vargelius.

,Tel. POPlar 4110

• Charles J. Roman
; (Ramanauskas)
■ LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
; 1113 Mt. Vemon St., 
; Philadelphia, Pa. 
^Moderniška laidojimo Įstaiga,
'delfi, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-J 
ikeleivlngiems suteikiama nakvynė.1 
! Viskas nemokamai Kreipkitės i 
i dieną ar naktj.

Gruodžio 17, 18 ir 19 die
nomis Šv. Kazimiero parapi
joj įvykę 40 valandų atlaidai 
praėjo dideliu dvasios paki
limu ir karštu pamaldumu. 
Visi parapijiečiai ir svečiai 
jautė, kad kaip tk dabar lai
kas melstis prie Švč. Sakra
mento, kad išprašytumėm 
tikros taikos ir ramybės. 
Nuotaiką kėlė ir laikas, kad 
jau tuoj artinasi Kalėdos. Šie 
atlaidai buvo gražiausias tri
jų dienų laikotarpis paruošti 
savo širdį Kristaus užgimi
mo šventei.

Kristaus Altorius buvo 
skoningai ir pilnai gėlėmis ir 
šviesomis papuoštas, kaip ir 
tinka dieviškam Sostui. Ti
kinčiųjų ėjimas prie Komu
nijos ir vaikučių viešas ado
ravimas kėlė švenčių ir atlai
dų nuotaiką ir žadino labiau 
ir labiau atrasti laiko prie 
altoriaus.

Į žmonių sielas ir širdis 
karštai ir jautriai kalbėjo 
misijonierius T. J. Kidykas, 
S. J. Visuose savo pamoks
luose jis pravedė vieną gilią 
mintį, kad Jėzus Švč. Sakra
mente yra mūsų didžiausia 
laimė. Pabrėžė, kad laimin
gi tie, kurie tai supranta ir 
visokios paguodos ir stipry
bės sau randa džiaugsme ir 
nuliūdime skuba į bažnytėlę, 
prie Altoriaus Namelio, čia 
džiaugiasi ,čia gali išsiverkti, 
čia gali viską atrasti ir vis
ko sulaukti. Pažymėjo ir tai: 
kai žmonės praranda gyvą 
tikėjimą į gyvąjį Jėzų, jie 
pradeda eiti šunkeliais, tikė
ti į burtus ir visokius žinia- 
vimus, kaip paskutiniais lai
kais pasitaiko, kad žmonės 
pradėjo labiau tikėti į „Sa
liamono Galvas”, kaip į Die
vą, nes kai kurie tiek prara
do tikėjimą, kad net į tas 
lentas labiau tiki, kaip į vi
są žinantį Dievą ir mūsų 
Viešpatį.

Užbaigimo procesija buvo 
labai gražiai pravesta su mo
kyklos vaikučiais, gėlių bar
styto joms; 16 kunigų daly
vavo užbaigtuvėse. Ten, kiek 
pažinau, mačiau kunigus 
iš toli — kaip kunigus 
Klevinską, P. Laumakį, 
Alauską, J. Šukevičių,
Garmų, E. Paukštį, iš Phila-

delphijos: kunigus V. Mar- 
tusevičių, Lukšį, S. Mažeiką 
ir Šv. Jono Nepamucento pa
rapijos naują kleboną.

Pamaldų metu labiausiai 
melstasi už taiką ir ramybę. 
Kai kurie pastebėjo trūkumą 
jaunimo šv. Valandos, kaip 
tai buvo praeitų metų 40 vai. 
atlaidų metu.

STAIGA MIRĖ

Juozas Leketas gyveno 
vienas tai pas vienus, tai pas 
kitus. Iš jo gyvenimo nieko 
gero nebūtų galima parašyti, 
nes nieko nežinoma. Jis ži
nojo darbą ir girkšnojimo 
vietą. Bet iš pasikalbėjimo 
galėjai sužinoti, kad jis ne
buvo blogas žmogus, tik pa
sidavęs ydai ir apsileidęs. Jis 
nieko ir blogo nedarė, išsky
rus savo sielai, kuri buvo ap
leista.

Gruodžio 16 d. vakaras 
jam buvo nelaimingas. Virė 
vakarienę, viralas užliejo ge- 
są, ir jis nejusdamas įkvėpė 
gesą, kurs ir uždusino jį. Pa
šaukta pagelba, nuvežtas į li
goninę, kur paskelbtas mi
ręs.

Jis palaidotas gruodžio 21 
dieną. Policijos ir kitų liudi
jimu, jis mirė nuo nelaimin
go atsitikimo ir nebuvo 
vižudystės. Todėl jis ir 
laidotas iš šv. Kazimiero 
rapijos bažnyčios.

ANTROJI MIRTIS 
VIENAM NAME

Dl-i

net

P.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. SeSt. 8:00 p.m. 

Direktorius 
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2987

turkais ir totoriais, tai gal ir tavo zuikius suvaldysiu.
Prabilo valdovas:
— Bet atmink, kad atsakai savo galva, jei bent vie

ną zuikį pragaišinsi. O jei visus išsaugosi, tai po metų 
galėsi manęs prašyti, ko tik tavo širdis geis, ir gausi.

— Kurgi tie tavo zuikiai?
— Vienas, antai pakrūmėje guli, antras po dobilus 

laksto, trečias už ano kalnelio nustriuksėjo... Žiūrėk, 
kad vakare visus juos man parvarytum.

— Gerai, — atsakė kareivis ir taip kaukštelėjo už
kulniais, kad pentinų cinktelėjimas nuskambėjo per 
girią.

Sėdo karalius į vežėčias, širmi žirgai įrietė sprandus, 
sužvingo ir nulėkė vieškeliu, kaip gulbinai nuskriejo.

Aleksandras, likęs vienas, vaikštinėjo sau pamiškėje, 
rūkė pypkę ir valgė lašinius, kurių jam atsiuntė iš 
dvaro. Jis matė, kaip zuikiai siaučia po laukus, strima
galviais ritasi nuo kalnelių ir šokinėja per kupstus, 
net jų baltos uodegaitės švysčioja.

Saulei gulant toli už lygumų ir girių, jis išsitraukė 
savo varinę triūbelę ir papūtė. Jo dūda švilpė taip dai
liai, kad net vyturiai nutilo čirenę padangėj ir, spar
neliais vasnodami, klausėsi to švilpiniavimo.

Vos tik jis sudūdavo, kai sušnero lendrynai, suče
žėjo avižų laukai ir, lyg vėjo perpūstos, sudrebėjo do
bilienos, — iš visų pusių zuikiai tik nėrė prie seno ka
reivio Aleksandro, vienas kitą lenkdami. Subėgę, jie 
sustojo aplink savo kerdžių ir, karpydami ausimis, 
klausėsi triūbelės tralenimo.

Jisai, per ilgus metus visokio muštro išmokęs, su
statė zuikius į lygias gretas, pats stojo priešakyje, ir 
dailiai išrikiuotu būriu jie traukė į karaliaus miestą. 
Jis taip linksmai pūtė savo dūdą, kad zuikiai neišlaikė, 
pasistiebė ant pasturgalinių kojų ir, balkšvas papil
ves atstatę, straksėjo ir šoko miesto gatvėse, žmo
nės, tokių dyvų kaip gyvi neregėję, bėgo paskui, pirš
tais rodydami į Aleksandrą ir jo kaiminę, — visi jie, 
ir vos bepakreteną seniai, ir suaugę vyrai, ir moterys,

su- 
pa- 
pa-

kurs prieš pat karą atvyko 
Amerikon. Prieš dvejis me
tus išėjo į kariuomenę. Iš A- 
merikos buvo išvežtas į 
Prancūzijos frontą ir ten mū
šyje buvo sužeistas.

Savo laiške, rašydamas per 
Raud. Kryžių, lapkr. 28 d., 
rašo, kad jis yra didelėj li
goninėj, kurioj yra ligonių 
apie 2,000, tarp kurių yra 
vokiečių ir italų belaisvių. 
Rašo esąs jau pasveikęs ir 
nežinąs kur praleisiąs Kalė
das. Jis sako, tik Dievo mei
lė išlaikys jį sveiką.

Gruodžio 16 d. mirė J. 
ketas, gyvenęs 334 Manton 
St., o gruodžio 18 dieną stai
ga susirgo ir gruodžio 20 die
ną mirė Marcelė Antanavičie
nė, namų šeimininkė. Kai pa
šaukta kunigas, tai ji rasta 
be sąmonės, kurios neatga
vusi mirė.

Ji jau sirginėjo ilgesnį lai
ką ir labai gailėjosi savo sū
nų, kurie yra kariuomenėj. 
Neseniai buvo gavusi žinią, 
kad jos jauniausias sūnus 
yra pražuvęs karo lauke. Iš 
to širdies skausmo, ir dar dėl 
to, kad čia jau ir jos įnamis 
mirė, tai gal viskas prisidė
jo, kad ji buvo nerami ir grei
čiau mirė.

Velionė priklausė prie Mal
dos Apaštalavimo draugijos. 
Paliko vyrą, dukterį, sūnus 
karius. Palaidota iš Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios 
gruodžio 26 d.

KARIO LAIŠKAS
IŠ LIGONINĖS

Le-

Nemažai kas pažįsta
Charles Stasiūną, jaunuolį,

ATSIMENA VYČIUS

KALĖDINĖ PROGRAMA 
PER RADIJĄ

iffiPONDE
Boston, MassPonia Antanaitienė sav 

kalėdinę radijo programą ti 
rėjo gruodžio 20 d. Ją atida f Skyriaus darbuol 
rė religine muzika, pareišk įai lietuvių salė 
savo linkėjimus ir pakviet skyrius turėjo s 
prof. A. Senn pasakyti ly ijrįIikimą. Dalyve 
tradicinę Kalėdų kalbą, ne 
beveik J 
profesorius kalba ta proga.

Šių metų savo 1 
fesorius aiškino Kūčių ir Ka 
ledų žodžių prasmę. Jis pa 
sakė, kad žodis Kūčios yr 
kilęs iš 
kutia ir pradžioj reiškė ti 
tam tikrą valgį, kurs būda 
vo sudaromas iš įvairių jav . . ,, T .
grūdų, o vėliau tuo vardu in e’ T1(
ta vadinti Kalėdų iš vakari'^aUs . °®0 * 
vakarienė, o dar vėliau ir v M*s0ir ton dl!

. - gruodžio 24 Kt
Kalėdų žodis kilę*08 drate,us

ll skyrius turėjo s

būrys narių. Pinr 
kiekvienais metai ,pr. P. Jakmauh.

VCV F7-*- (VI “ • 1

kalboj turi per 200 nari 
j pasiryžimo nar 
padidinti iki 1,00 

š rusų kalbos žodži SJ
•jkiino komisija b 
skyrius. Jos nari

Pranas Jankauskas, buvęs 
vyčių pirmininkas, nors da
bar ir toli — Prancūzijoj, bet 
Kalėdų metu nepamiršo savo 
draugų ir atsiuntė savo svei
kinimus ir linkėjimus savo 
draugams, mielam jaunimui.

Vyčiai nepamiršta savo 
draugų ir jiems parašo. Ka
lėdų _dieną vyčių kuopa su-, Kalbėtojas palinkėjo švei 
renge visiems parapijos ka- čių nuotaikos. Po to dar du< 
riams pagerbti vaišes su pa-1' ...... -
silinksminimu. Jie kvietė vi
sus esančius atostogų jau
nuolius praleisti vakarą 
savaisiais.

sa diena 
čiomis. ;
taip pat iš rusų kalbos, bet 
ten pateko iš lotynų, o 
Lietuvą tas žodis atėjo s 
krikščionybe.

su

šeriai tam tikslu 
dykai didžiulį savi 

- Valio už tai jiems 

tos pačios moterys 
sbužių vajaus, turė

ta religinės kalėdinės muz 3 burum” pramogė- 
■d salėje ir gavo 
pelno; lapkr. 5 d. tu-

MIRĖ SENUKAS

Gruodžio 22 d. mirė Jonas 
Bartkevičius, 2842 Winton 
St. Velionis buvo sulaukęs 
senyvo amžiaus, apie 80 me
tų ir ilgą laiką sirgo. Gydy
tojai jau seniau buvo paskel
bę, kad jo dienos suskaitytos, 
bet jis dar gyveno kelius mė
nesius. Buvo pasveikęs, tik 
paskutiniu laiku staiga su
sirgo ir mirė.

Velionis palaidotas gruo
džio 27 d. šv. Kryžiaus kapi
nėse šalia savo žmonos, kuri 
mirė prieš dvejis metus.

A. a. Jonas Bartkevičius, 
kol buvo sveikesnis, visuo
met veikdavo parapijos nau
dai, ypač bazarų metu; jis 
būdavo pirmasis pagelbinin- 
kas pasirengti prie to darbo. 
Ilsėkis ramybėj.

kos.
Gruodžio 23 d. Antanj 

Dzikas turėjo savo kalėdii avių salėje vakarie- 
radijo programą, kuri bu\ 
persunkta religine muziki 
sveikinimais ir kurioj ku įlymui, persiuntimui 
Stan. Raila pasakė Kalėc jį užtektinai pinigų, 
nuotaikos kalbą.

Kalbėtojas 
sveikino visus lietuviškos ši 
dies lietuvius ir linkėjo v 
siems tiek Kalėdinės laimė pažadinti su Lietu- 
kiek jos karo metu apsupti ^reikalu. Numaty- 
Kalėdos gali duoti. Jo kali ir Bendro Fondo 
paduodama atskirai. i Dr. J. B. Končių.

tonos pelno liko net 
Todėl skyrius dra-

Įruošti, jei suspės 
savo kalbi jno 16, didžiulį ban- 

-ešbuty, į kurį su- 
įtakingų kitataučių

PERKA BONUS

W. Philadelphijos lietuviai 
gruodžio 10 d. turėjo karo 
bonų pardavimo vajų. Anks
čiau pranešta, kad parduota 
bonų už $6,000.00. Dabar pa
pildomai pranešama, kad tą 
dieną išpirkta karo bonų už 
$15,000.00.

Bonų pardavimo vajų or
ganizavo p. žekas ir kiti, o 
bonus pardavinėjo p. P. An
tanaitienė, lietuviškos radijo 
programos vedėja.

PAKRIKŠTIJO DUKREL "°16 mmejiraas 
 ųčią vasario 16 d.

Gruodžio 3 d. šv. Kazimi šiuo laiku 
ro parapijos bažnyčioj p 
krikštyta Stepono ir Juliji 
Vincovitch iš Doylestov 
dukrelė vardu Gloria-Darat ®ijoje įvyko visų 
Tai jau antra dukrelė. irbuotojų susirinki-

Motina yra parapijos 2 >e dalyvavo ir a- 
kristijono p. Kazimiero I m laikraščių redak- 
sieliaus duktė, prieš kele 
metų ištekėjusi už žyma 
biznierio. Dabar jie gyve 08. Minėjimas nu- 
gražiai įsikūrę Philadelpl ši vasario 11 d. di- 
jos užmiestyj. Krikšto tė High School au- 
ir motina buvo Mr. and M įPrincipaliu kalbė- 
K. Kisielius, Jr. Jų šeima i akonsulą P. Dauž- 
retai apsilanko pas savo 
mines ir vieni kitus užjaufckomitetas, kurio 
ir nelaimėj gelbsti, o lain Bostono le- 
džiaugiasi kartu. į loaiys a(jVi j, Qrį.

iėl minės bendrai ir 
ii Tuo reikalu kleb. 
Firmauskio iniciaty-

Darbininko’ A. F. 
ir „Keleivio” St.

prof K. Pakštą,

L. VYČIAI SVEIKINA!
---------- j_______

Lietuvos Vyčių 3 kuo | i r 
sveikina visus Vyčius ir v bOml. 
jaunimą, linkėdama vytis] __
veiklos ir kviesdama dėti
L. Vyčių garbingą orgam . ide. 
ciją. *

ir vaikai. O tie kūdikėliai, kurie dar nė rėplioti nege
bėjo, verkė iš gailesčio, kad negali pamatyti Aleksand
ro su jo zuikiais.

Dvaro vartuose jį pasitiko pats karalius, kuris su
skaitė kiškius ir, visus radęs, iš džiaugsmo patapnojo 
senam kareiviui per petį. Tai regėdami, visi generolai 
pamėlo iš pavydo.

Dabar Aleksandras kasdien varinėjosi zuikius ir 
tiek juos išgudrino, kad jie ir rikuotėje vaikščiojo ir 
visokius šokius straksėjo. Buvo taip miela į juos žiūrė
ti, kad žmonės iš viso krašto būriais plūdo į sostinę ir 
garsiai kalbėjo apie tą nepaprastą kerdžių. Jis gi dū
davo savo triūbele, vis mąstė apie tėviškę ir kartą pri
siminė dainelę, kurią jam žmona buvo niūniavus juo- 
dviejų vestuvių dieną ir kurios jis daugiau niekados ne
girdėjo. Prisiminęs tą dainą, jis dūdavo ją taip dailiai, 
kad žmonės, žadą užkandę, nedrįso nė atsidūsėti, o ir 
zuikučiai, pasistiebę, klausėsi, kol toji daina verkė ir 
vaitojo, ir džiaugsmu glostė.

Kai švilpynė nutilo, prie Aleksandro prisiartino vie
na moteriškė ir tarė:

— Kur tu girdėjai tą dainą? Ją žinau tik aš ir mano 
vyras, nes tik jam vienam ją dainavau mudviejų ves
tuvių dieną.

Sušuko senas kareivis:
—Esmi tavo vyras Aleksandras, ir aš tave dabar vėl 

pažinau!
Ir jis savo žmoną nutvėrė į glėbį taip drūčiai, kad 

ji net spigtelėjo iš laimės.
Pamylavęs, jis tarė:
— O kur mano sūnus vienturtis?
— Jis jau didelis vyras ir parsivedė pačią, kuri 

jam pagimdė dvynukus, — atsakė ji. — Vai ir vaikš
čioja mano vaikelis po žmones, ieškodamas krikštatė
vių, bet niekas nenori eiti: mat, esame labai prasti ir 
nuvargę.

Jos balsas graudžiai suskambėjo,
— Nenusimink, — paguodė ją Aleksandras. — Aš

M d. Šv. Juozapo 
ioras iš Water
bp. A. Aleksio, 
mūsų koloniją su 
ir koncertu. Bus

pats užprašysiu tokius krikštatėvius, kad iš nusteb: 
visiems akys ant kaktos iššoks.

Išgirdo valdovas apie seno kareivio žmoną ir 
juos pasišaukė į savo menes. Jis valgydino juos ir iflimas, juokinga 
dė, kol aniedu jau vos bepakilo nuo stalų.

Tarė karalius:
— Aleksandrai, mano senas kareivi, dabar kai gražių skam-

ir sakyk man, ko tavo širdis trokšta, ir aš tau due Bus mūsų 
nes tu mano zuikius taip sutvarkei ir išgudrinai, 
mano žemė virto garbe ir puošmena tarp visų 
šalių ir viešpatysčių.

Prabilo Aleksandras:

— Mano sūnus susilaukė dvynukų, ir niekas n 
jam į krikštatėvius, nes esame prasti ir nuvargę, 
dėl meldžiu tavęs, kad neštum prie krikšto mano i 
kėlius, o aš savo galvą guldau, kad nebūsi dar m| 
tokių dailių vaikučių, išskyrus tavo paties sūm lįįįįųr"

Amerikos kaimo 
Sus daug juoko,

Nedažnai tokie į- 
tad nepraleis-

.lapijos choras

Koncertu sau- 
jaunimas ren- 
gražų vaidini- 

Woj", pateikti

mė 
ma 
ti

to; 
dei 
nys 
Juc 
kai 
ma
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dukras.
— Iš kur žinai, kad tavo anūkai toki dailūs, jei 

si dar jų regėjęs? — paklausė karalius.
Aleksandras atstatė krūtinę ir išdidžiai kalbėjo^
— Užtenka tik akį metus į mane: žmona sakė4,’ 

anūkėliai, kaip du vandens lašai, atsigimė į jų se
Valdovas sutiko nešti dvynukus prie krikšto iri 

pasakė:
— Aš liepsiu, kad tau ir tavo sūnui su dvyni! 

būtų pastatyta tokia trioba, kokioje nė vyskupai 
gyveno.

Po dviejų mėnesių iškėlė krikštynas, kokių ni 
nė sapne nesapnavo. Sunku ir žodžiais apsakyti,! 
ten midaus šulelių buvo išgerta, kiek jaučių ir a 
suvalgyta. 1

Svarbiausia gi buvo, kad Aleksandras ten 
savo zuikius, kurie šoko, vieni per kitus kūliu 
paskui, su svečiais už skobnių susėdę, dobilų 
kramtė, priešakines kojytes ant staltieses 
susidėję.

’Lietuvių Tary- 
^rto skyriaus 
įuė rengtis prie 
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š pat karą atvyko 
.. Prieš dvejis me- 
Į kariuomenę. Iš A- 
buvo išvežtas į 

os frontą ir ten mū- 
sužeistas.

ške, rašydamas per 
yžių, lapkr. 28 d.,
jis yra didelėj Ii-, - 

-urioj yra ligonių 
i, tarp kurių yra 
r italų belaisvių, 
i jau pasveikęs ir 
ir praleisiąs Kalė- 
iko, tik Dievo mei- 
jį sveiką.

savoijį 
K K
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ESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
oston, Mass

F Skyriaus darbuotės 
liai lietuvių salėje 
17 skyrius turėjo sa- 
[irinkimą. Dalyvavo 
[būrys narių. Pirmi- 
) Dr. P. Jakmauh.
iportų paaiškėjo, kad 
I turi per 200 narių, 
ta pasiryžimo narių 
I padidinti iki 1,000.

fesoriuj ta 
lėdųžo$?

M
kuįausiais pasirodė dra- 

™kbf|jįnkim0 komisija bei 
j skyrius. Jos narės 
karas susirenka dra- 

ta VBilijs; nuėmimo punkte, Lie- 
vahrigj. Jt. Dariaus Posto Le- 

' ių patalpose ir ten dir- 
iuodamos, taisydamos 
kuodamos drabužius, 
žmonės gausiai prive- 
gionieriai tam tikslui 
i dykai didžiulį savo 
rį. Valio už tai jiems.

pos vietos 8-tą skyrių jau yra 
įstoję daug narių. Pinigai 
tuoj aus bus išsiųsti į centrą.

Pasistenkite įsigyti šalpos 
ženklelius, būkite Lietuvos 
šalpos Fondo rėmėjai. Pasi- 
rodykime susipratę ir remią 
šventą lietuvišką darbą.

Mes atlikome labai pasek
mingai drabužių rinkimo va
jų. Dirbkime šalpos darbą, 
Lietuvos vargstantieji laukia 
iš mūsų paramos, tad nesku- 
pėkime.

sritimi interesuojąs Lt. John 
Zaikis, U.S.A.R., dalyvavo 
posėdžiuose.

Elena Urbaitė, dirbanti 
Western Electric karo dirb
tuvėje, savo bendradarbių ir 
užjūrio kareivių išrinkta 
dirbtuvės gražuole (pin-up- 
girl). Ji gyvena Cicero.

Leitenantas Jonas Borden 
(Bagdžiūnas), sūnus vieno iš 
seniausių lietuvių advokatų 
Čikagoj, randasi Dėdės Šamo 
karo tarnyboj kaipo dantų 
gydytojas.

“AMERIKOS” BAZARO RĖMĖJAI
Jau anksčiau šioje vietoje buvo su džiaugsmu ir 

dėkingumu paminėta, kad gerieji „Amerikos” bičiuliai 
Brooklyne nutarė suruošti „Amerikos” Bazarą. Žiniai 
apie tai pasklidus ir už Brooklyno ribų, „Amerikos” 
skaitytojai iš daugelio vietų pradėjo siųsti savo linkė
jimus ir dovanas.

Čia mes su giliu dėkingumu tęsiame sąrašą drau
gijų ir asmenų, kurie atsiuntė savo paramą „Amerikos” 
bazarui. Jie labai nuoširdžiai vertina savo laikraštį ir 
rūpinasi jo stiprinimu:

DARBO VADAI - EMIGRANTAI

Jankauskas, buvęs 
ūninkas, nors da-
— Prancūzijoj, bet
tu nepamiršo savo 
atsiuntė savo svei-
• linkėjimus savo 
mielam jaunimui 

nepamiršta savo 
jiems parašo. Ka-

vyčių kuopa su-, Kalife^

ParaPji0!. ;0) tos pačios moterys, 
J1* Irabužių vajaus, turė- 

mm burum” pramogė- 
Gruodį!

gnidįGie

sadism, 
čiomis. K 
taip path
1 '

Chicago, Ill
se-

rbti vaišes su pa- 
mu. Jie kvietė vi- 
is atostogų jau- 
įleisti vakarą su

i SENUKAS

22 d. mirė Jonas 
s, 2842 Winton 
j buvo sulaukęs 
;iaus, apie 80 me- 
ūką sirgo. Gydy- 
niau buvo paskel- 
ienos suskaitytos, 
gyveno kelius mė- 
ro pasveikęs, tik 
laiku staiga su- 
*ė.

palaidotas gruo- 
v. Kryžiaus kapi- 
avo žmonos, kuri 
dvejis metus.

tas Bartkevičius, 
veikesnis, visuo- 
o parapijos nau- 
azarų metu; jis 
įasis pagelbinin- 
[ti prie to darbo, 
rbėj.

A BONUS

ūphijos lietuviai 
d. turėjo karo 

imo vajų. Auks- 
a, kad parduota 
00.00. Dabar pa
nešama, kad tą 
a karo bonų už

rand salėje ir gavo 
) pelno; lapkr. 5 d. tu- 
etuvių salėje vakarie- 
o kurios pelno liko net 
Į0. Todėl skyrius dra- 

Stan. Egi Ivalymui, persiuntimui 
nuotaikai turi užtektinai pinigų. 

Kalbė?'fare ruošti, jei suspės 
sveikino--Fasari° 16, didžiulį ban
dies lietai viešbuty, į kurį su

ki įtakingų kitataučių 
įs supažindinti su Lietu- 
felpimo reikalu. Numaty- 
kviesti ir Bendro Fondo 
[kun. Dr. J. B. Končių, 
isario 16 minėjimas 
linančią vasario 16 d. 
piečiai, kaip šiuo laiku 
ra, vėl minės bendrai ir 
[ingai. Tuo reikalu kleb. 
Pr. Virmauskio iniciaty- 
[lebonijoje įvyko visų 
b darbuotojų susirinki- 
[kuriame dalyvavo ir a- 
vietos laikraščių redak- 

Į:< „Darbininko’ A. F. 
ęys ir „Keleivio” St. 
Ilsonas. Minėjimas nu
turėti vasario 11 d. di- 

ėje S. B. High School au- 
įjoje. Principaliu kalbė- 
kviesti konsulą P. Dauž- 
j ar prof K. Pakštą, 
darytas komitetas, kurio 
j išrinktas Bostono le- 
’dept. narys adv. J. Gri-
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persunk « 
sveikiizi. r
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avimo vajų or- 
Žekas ir kiti, o 
nuėjo p. P. Au- 
ituviškos radijo 
idėja.

Liete1' 
s veikta c 
jaunimą, i'

artford, Conn

Advento metu įvairiose 
minarijose lietuviai klierikai 
gavo įvairius šventinimus. 
Šv. Prokopiaus seminarijoje, 
Lisle, Ill., Jo Eksc. vysk. Ber
nard J. Sheil suteikė bene
diktinų vienuoliams kunigys
tės šventinimus, tuo pačiu 
kartu kitų vienuolynų atsto
vai gavo įvairius šventini
mus, jų tarpe septyni Tėvų 
Marijonų klierikai iš Hins
dale, Ill.: E. Budreckis, Eli
zabeth, N. J.; A. čepanis, 
Chicago, Ill.; Jonas Klebaus- 
kas, Scranton, Pa.; P. Gvaz- 
dauskas, Scranton, Pa.; B. 
Uždavinis, Worcester, Mass.; 
B. Vaišnoras, Chicago, Ill.; 
V. Brazauskas, Boston, 
Mass.; jie gavo paskutinius 
du mažesnius šventinimus.

Tėvų Pasijonistų kandida
tų tarpe buvo du lietuviai, 
kurie gavo tuos pačius šven
tinimus: Conf. Noel Pečiu
lis, C. P. ir Conf. Jonas Pe
čiulis, C. P. Abu yra broliai 
dvinukai.

Šv. Jono seminarijoje, 
Brighton, Mass., ’lietuviai 
klierikai A. Janušonis ir J. 
Bernatonis gavo dijakonato 
šventinimus.

Šv. Meinardo seminarijoje, 
St. Meinard’s Indiana, bosto- 
niefis Bronius Rusteika į- 
šventintas subdijakonu

Išskyrus Tėvų Pasijonistų 
klierikus, visi minėti semina
ristai yra Marianapolio auk
štesnios arba Junior kolegi
jos alumnai. šventinimų pro
ga Lisle, Ill., Tėvų Marijonų 
seminarijos rektorius kun. 
dr. A. Jagminas, M.I.C. buvo 
vyskupo kapelionas.

Rockford, Ill., lietuviai 
gražiai darbavosi Communi
ty and War Fund ir Lietuvai 
drabužių rinkime. Darbštus 
parapijos klebonas Tėvas 
Juozaitis, O.S.A., daug jiems 
padėjo. Rockfordiečiai stip
riai laiko savo lietuvybę.

Karo departamentas apdo
vanojo jauną lietuvį P.F.C. 
Jurgį T. Norkų bronzinės 
žvaigždės medaliu už narsu
mą savo pareigose. Lietuvis 
karys priklauso 27-tai pėsti
ninkų divizijai. Jo tėviškė yra 
619 W. 14 St. Jis priklauso 
lietuvių Dievo Apveizdos pa
rapijai.

Aušros Vartų parapijietis 
Eugenijus Latasevičius bai
gė laivyno lavinimo periodą 
Memphis, Tenn. Jis yra tech
nikos skyriaus narys.

Jonas A. Stoškus

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Ar būtum skirtingesnis
Du ūkininku stovi turguje 

su savo prikrautais vežimais 
įvairių daržovių ir kalbasi:

— Sakyk, Baltrau, kodėl 
tie mūsų arkliai taip baidosi 
automobilių ?

Antrasis, senesnis 
kas, atsako: — O tu, 
rai, ar neišsigąstum, 
matytum vienas tik 
keliu atbėgant?

ūkinin- 
Ksave- 
jei pa- 
kelnes

įnnecticut chorų pasikei
ks programa jau prasidė
jusio 7 d. Šv. Juozapo 
įpijos choras iš Water- 
), vad. komp. A. Aleksio, 
rksta į mūsų koloniją su 
linimu ir koncertu. Bus 

Jis vaidinimas, juokinga 
pasišaukė į savo menes, ft ^|edi j a , „Amerikos kaimo 

kol aniedu jau vos bepakilo 
arė karalius: Į
• Aleksandrai, mano senas fe- 
tkyk man, ko tavo širdis trfefe 
tu mano zuikius taip sutvaife - 
o žemė virto garbe ir 
į ir viešpatysčių.

•abilo Aleksandras: j

Mano sūnus susilaukėt 
į krikštatėvius, nes esame f- 
(leidžiu tavęs, kad neštum 
s, o aš savo galvą guldau 
į dailių vaikučių, išskyrus G'"11 
as.
Iš kur žinai, kad tavo anūfe I 

r jų regėjęs? - paklausė kajl 
eksandras atstatė krūtinę ir 
Užtenka tik akį metus į nt I 
aliai, kaip du vandens lašai 
Idovas sutiko nesti dvym^P I 
:ė: j
Aš liepsiu, kad tau ir ji 
pastatyta tokia trioba, kw I 

dvieju jnėnesių ® 
one nesapnavo. Sunku ir I 
idaus šulelių buvo išgert3' I

L. Vyčiyr 
ciją.

; užprašysiu tokius krikštą®-' 
?ms akys ant kaktos iššoks. ; 
igirdo valdovas apie seno fed

rbiausia gi buvo, kad 
nikius, kurie šoko, viaii 
, su svečiais u^skobnnj 
ė, priešakines kojytes ant l 

ip.

juoko, 
skam- 
mūsų

tykia”. Bus daug 
fate daug gražių 
įčių dainelių. Bus 
[salėje. Nedažnai tokie į- 
Bai būna, tad nepraleis- 
I gražios progos.
[ūsų parapijos choras 
ts į Waterburj, Conn., su 
Kinimu ir koncertu sau
si d. Mūsų jaunimas ren- 
Bi išpildyti gražų vaidini- 
LTrys Mylimos”, pateikti 
Ig gražių dainelių.

Marianapolio aukštesnios 
mokyklos ir kolegijos alum- 
nai Chicagoj užprašė Šv. Mi
šias Tėvų Marijonų seminari
joje už žuvusį karį Raimun
dą Brazauską iš Waterbury, 
Conn.

Valstybės Departamentas, 
Washington, D. C. lapkričio 
mėnesį išleido naują diplo
matinį sąrašą. Ten paskelb
ti vardai valstybių atstovų 
Wahsingtone. Lietuvos ats
tovu. pažymėtas Povilas Ža- 
deikis, nepaprastas pasiunti
nys ir įgaliotas ministeris. 
Juozas Rajeckas įrašytas 
kaip Attache. Atstovybės rū
mai randasi 2622 16 St., N. 
W., Washington, D. C. Ponių 
Žadeikienės ir Kajeckienės 
vardai taip pat randasi sąra
še.

Amerikos Lietuvių Tary- 
I Bridgeport© skyriaus 
lyba nutarė rengtis prie | 
hivos Nepriklausomybės 
Įkelbimo šventės minėj i- 
hasario 11 d. šv. Jurgio 
įšalėję. A. Sapiega ir A. 
hišauskas įgalioti gauti 
įbėtojus. Numatyta ir gra- 
lainų programa, kurią iš
lys parapijos choras, vie
lai solistai ir kitos mūsų 
pkalės pajėgos. Visas pel- 
Į bus skiriamas Lietuvos 
blams.
Kai bus gauti kalbėtojai, 
Bąus bus sušauktas visų 
įugijų atstovų susirinki-

lendrąjį Amerikos šal

Čikagietis kapitonas Al. 
Lukas yra Amerikos oro 
žvaigždžių tarpe. Jo nepap
rastai stiprūs oro rekordai 
Pacifike ir Atlante suteikė 
jam daug garbės visuose 
laikraščiuose. Jis yra vienin
telis lietuvių kilmės narys, 
kurio vardas yra „American 
Flying Aces” sąraše.

Karo departamentas pra
nešė Gary, Indiana, gyvento
jai Petronėlei Lukšienei, kad 
jos sūnus karys Albertas 
Lukšas garbingai žuvo karo 
lauke.

Stevens viešbuty įvyko A- 
merikos gydytojų ginekologų 
suvažiavimas. Šia medicinos

Apalpimas kenkia
Traukinyje vienas keleivis 

šaukia: — Mūsų vagone a- 
palpo moteris. Jei kas turite 
butelį vyno ar degtinės, pa
duokite.

Išgirdęs tai, kitas keleivis 
išėmė butelį degtinės ir pa
davė jį prašančiam, o tas at
sidarė, vienu gurkšniu jį iš
gėrė ir sako: — Dėkui, tams
ta, dabar jaučiuos geriau. 
Mat, man visad pasidaro silp
na, kai pamatau apsilpusį 
žmogų...

Nelaimingas įkandimas
Vienas žmogelis buvo pa

siutusio šuns įkąstas. Atsisė
dęs ką tai paišeliu rašė. Gy
dytojas peržiūrėjo jį ir pra
nešė jam, kad nėra skuboto 
reikalo rašyti savo testa
mentą, kadangi netrukus jis 
pilnai pasveiks.

Įkąstąsis atsiliepė: — 
Brangus gydytojau, man vi
sai neįdomu daryti testamen
tą. Aš tik rašau vardus sa
vo prietelių, kuriems ren
giuosi įkąsti.

Keistos kojinės
Tamošius: — Tadai, tavo 

kojinės iš tikrųjų keistos. 
Viena raudona, o kita žalia.

Tadas: — Iš tikrųjų keis
tos. Bet dar juokingiau, kad 
namuose turiu kitą porą to
kių pat kojinių.

Lietus iš kaulų
Tėvas: — Iš kur imasi tie 

be jokio sustojimo lietūs?
Vaikas: — Aš žinau, iš 

kur.
Tėvas: — Tai iš kur, jei 

žinai?
Vaikas: — Iš bobutės kau

lų. Prieš lietų ji nuolatos sa
ko: — O, aš jaučiu jau nuo 
savaitės savo kauluose tą 
lietų.

Pranas Bekampis

Stanislova Subatienė, Richmond Hill,. N. Y. 5.00 
Ona Leigienė, Brooklyn, N. Y. 1.20
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass. 1.00
J. Židanavičius, Brooklyn, N. Y. 1.00
Magd. Stučienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Laukaitienė, Maspeth, N. Y. 1.00
M. Jesulaitienė, St. Albans, N. Y. 1.00
Pranas Yocis, Maspeth, N. Y. 1.00
Ona Rimidienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
T. Kubilienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Pranas Kurmis, Woodhaven, N. Y. 1.00
M. Kvarinskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Paškevičienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
M. Stelmok, Brooklyn, N. Y. 1.00
Walter Turulis, Brooklyn, N. Y. 1.00
Frances Kuras, Maspeth, N. Y. 1.00
V. Urbonas, Richmond Hill, N. Y. 1.00
M. Stankevičienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Thomas Chase, Brooklyn, N. Y. 1.00
M. Simonaitis, Woodhaven, N. Y. 1.00
Ona Zajankauskaitė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Eva Milukas, Richmond Hill, N. Y. 1.00
Ona Kadišienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Bartkienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Antanas Šertvytis, Brooklyn, N. Y. 1.00
Teofilė Stučienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Juozas Klikūnas, New York Mills, N. Y. 1.00
Juozapina Obelenienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Konstancija Dumblienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Veronika Kirvelienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Povilas Kyrius, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Daubarienė, Brooklyn, N. Y. ' 1.00
Mrs. Kappil, Brooklyn, N. Y. 1.00
Vincas Staknys, Kur nors kariuomenėje. 1.00 
Mar. Vaškienė, New York. 1.00
Mrs. A. Mitchell, Bayonne, N. Y. 1.00
Marie Fiore, Portland, Me. 1.00
Paulina Grigienė, Richmond Hill, N. Y. 1.00
Barbora Juodaitė, Waterbury, Conn. 1.00
Gabr. Matusevičius, Maspeth, N. Y. 1.00
Sofija Kazlauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Elzbieta Kašėtienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Mrs. J. Staškus, Brooklyn, N. Y. 1.00
R. Benkauskienė, Maspeth, N. Y. 1.00
Juozapina Januškienė, Maspeth, N. Y. 1.00
Mr. & Mrs. J. Blieka, Maspeth, N. Y. 1.00
Ieva Gustavičienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Pranė Stumbrienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ant. Andrišiūnas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Stasys Pusvaškis, Maspeth, N. Y. 1.00
Kap. Paulius Labanauskas, Schenectady, N. Y. 1.00 
Ant. Ruseckas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Anelė Garliauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Petronėlė Šimkienė, Maspeth, N. Y. 1.00
Antanas Plioplis, Brooklyn, N. Y. 1.00
D. Levanavičienė, Maspeth, N. Y. 1.00
Walter Zaukus, Brooklyn, N. Y. 1.00
Marijona Raubienė, Maspeth, N. Y. 1.00
Vincas Paulauskas, Brooklyn, N. Y. 1.00
A. Digrienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Anelė Civinskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Charles Stelmokas, Brooklyn, N. Y. 1.00
A. Dragunaitienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
U. šašienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Keturakienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Kotryna Navickienė, Ozone Park, N. Y. 1.00
L. Burienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
U. šarkauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
A. Baciuška, Brooklyn, N. Y. 1.00
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y. 1.00
Jonas Brundza, Brooklyn, N. Y. 1.00
Magdalena Simonavičienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
S. Mikoliūnas, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Karpavičius, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Sprainaitis, Paterson, N. J. 1.00 .
M. Ashmont, Linden, N. J. 1.00
K. J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y. 1.00
K. Martinaitienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Kun. W. Masiulis, Brooklyn, N. Y. 1.00
M. Pužauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
N. N. Woodhaven, N. Y. 1.00
O. Miklasevičienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
M. Baranauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Z. Karalius, Waterbury, Conn. 1.00
A. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Pranas Milas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ona Giraitienė, Newark, N. J. 1.00
Rose Jakubonienė, Woodhaven, N. Y. 1.00
E. Ambrose, Brooklyn, N. Y. 1.00
A. Vasiliauskas, Great Neck, N. Y. 1.00
A. Vasiliauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Mitchell, Brooklyn, N. Y. 1.00
Barbora Yurkienė, New York, N. Y. 1.00
P. Vrubliauskas, Brooklyn, N. Y. 1.00
V. Zaliauskienė, Brooklyn, N. Y. . 1.00
S. švedas, Brooklyn, N. Y. 1.00
M. Krašauskienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Pranas Razvadauskas, So. Boston, Mass. 1.00
Ona Sijevičienė, Brooklyn, N. Y. 1.00
Ignas Bujokas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Petras Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 1.00
Vincas Vitkus, Brooklyn, N. Y. 1.00
Kotryna Vincius, Syracuse, N. Y. 1.00
Mrs. T. Gondesh, Brooklyn, N. Y. 1.00

(Tęsinys)
Luigi Antonini yra galva 

apie 30,000 rubsiuvių vieti
nio 89 skyriaus, priklausan
čio International Ladies Gar
ment Workers unijai. Gimęs 
1883 m. Jis emigravo į Ame
riką 1908 m. Jis greitai pasi
reiškė savo darbais ir 1919 
m. jis tapo vadu vietinio 89 
skyriaus. Jis atsižymėjo kai
po priešas fašizmo ir komu
nizmo. Šis skyrius yra agen
tūra amerikonizavimui ita
lų emigrantų, ir yra anti-de- 
mokratinių ideologijų prie
šas. Antonini buvo Amerikos 
Darbo Partijos pirmininkas, 
kada ji buvo suorganizuota 
1936 m.

Vadas visų žydų darbo ju
dėjimo Jung Valstybėse yra 
Abraham Cahan, plačiai žino
mas kaipo įsteigėjas ir vy
riausias „Jewish Daily For
ward” redaktorius

Cahan gimė Rusijoj 1860 
m., bet dėl revoliucinės veik
los turėjo išbėgti į Ameriką 
1882 m. Matydamas likimą 
žydų darbininkų Amerikoje 
ir suprasdamas, kad juos 
reikia organizuoti, jis orga
nizavo žydų kriaučių skyrių. 
Jis pritraukė emigrantų in
telektualus nuo teorizavimo 
į aktyvų darbą. Jo pirmi 
žingsniai buvo įsteigti Unit
ed Hebrew Trades 1888 m. 
Tai federacija žydiškai kal
bančių vietinių unijų. Ji ir 
dabar priklauso Amerikos 
Darbo Federacijai, nors du 
trečdaliai narių yra nežydai. 
Įsteigdamas Jewish Daily 
Forward, 1897 m. Cahan bu
vo pripažintas kaipo puikus 
organizatorius, rašytojas ir 
publicistas.

Asmuo, kuris yra svarbus 
darbo judėjime, nors ir nėra 
unijų vadas, yra senatorius 
Robert Wagner, iš New Yor- 
ko. Gimęs Vokietijoj, jis čio
nai atvyko kūdikystėj. Jis

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins

(Salinskas)
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
— $150 —

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84 - 02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

baigė College of the City of 
New York. Per 18 metų jis 
atstovavo New Yorko valsty
bei senate, kur jis pravedė 
ir rėmė įstatymus, kaip So
cial Security Act, National 
Labor Relations Act, Rail
way Pension Law, National 
Industries Recovery Act ir 
kitus, svarbius darbui. Lap
kričio 7 d. senatorius Wag
ner išrinktas ketvirtam ter
minui Senate.

Negalima aprašyti trum
pam straipsnyje apie įvairius 
emigrantus slavų, lietuvių, 
Lotynų Amerikos ir kitų kil
mių, kurie pasiekė aukštas 
vietas Amerikos darbo vado
vybėje. Per San Francisco 
streiką 1934 m. visuomenė 
susipažino su Harry Bridges. 
Jis yra prižiūrėtojas visų 
uostų darbininkų Pacifiko 
pakraštyje. Jo priešas ten yra 
Lundeborg, Norvegijoj gi
męs jūrininkas, Jūrininkų 
Unijos Pacifiko srityje va
das.

New Yorke Michael J. 
Quill, gimęs Airijoj 1905 m., 
yra pirmininku Transport 
Workers’ Union of America 
nuo 1935 metų. Jis atvyko į 
Ameriką 1926 metais ir dir
bo prie paprastų darbininkų, 
kada Independent Subway 
System buvo pradėta. Jis 
padėjo suorganizuoti trans
porto darbininkus ir sudarė 
stiprią uniją tarp tūkstančių 
požemio traukinių ir autobu
sų darbininkų.

Industrijos • Organizacijų 
Kongreso (CIO) pirmininku 
yra ir svetur gimęs, Philip 
Murray. Jis gimė Škotijoje 
1886 m. ir atvyko į Ameriką 
1902 m. Dirbdamas kasyklo
se Pennsylvanijoj, jis grei
tai įsigijo autoritetą United 
Mine Workers of America 
unijoj ir tapo jos vicepirmi
ninku 1920 m. Nuo 1940 m. 
jis yra CIO pirm.

Kalbėdamas apie darbo 
veiklą, P. Murray sakė: „Mes 
norime demokratijos, kuri 
yra gyva, kuri dirba. Mes 
norime darbo kiekvienam as
meniui, kuris nori dirbti. Mes 
norimė, kad fabrikai, kasyk
los ir krautuvės turėtų pa
kankamai darbininkų. Tarp 
darbo, industrijos ir valdžios 
turi būti koordinacija. Dar
bas, administravimas, valdžia 
kartu gamina ginklus perga
lei. Mes visi galime kartu 
sukurti nesibaigiančią gero
vę.” \

Common Council

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street,
Middle Village, L. I., N. Y.

(Bus daugiau)

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



KRIAUČIŲ ATBUDIMAS IŠGĄSDINO

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel.

FEDERACIJOS NARIAMS

Maspetho Žinios
LIŪDNA TELEGRAMA

iš- Great Neck, N. Y

38 de-

bonas

NAŠLIŲ BALIUS

Visiems Pažįstamiems

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Nuoširdžiai Linki

Stanley Misiūnas

502 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. MAISTO KALENDORIUS

vių

&

SAUSIO MENUO — 
KRAUJO MENUO

poniai 
drabu-

įvykęs 
susi- 

skait-

Mūsų bažnyčioje Naujų 
Metų dieną pamaldos bus 
kaip sekmidieniais: 8, 9, 11 
ir 12:15 vai. Mišparų nebus.

ONA ŽARNAUSKIENE
DAR LIGONINĖJE

RUOŠIASI SUTIKTI 
1945 METUS...

Kalėdų šventėms buvo par- 
vykę nemažai karių.

MĖSOS krautuves 
BUVO STREIKE

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Švento Vincento draugijos 
metinis susirinkimas bus 
sausio 6 d., par salėje.

Visi nariai prašomi ateiti. 
Bus renkama valdyba.

Kiekvienas karo 
stiprina mūsų krašto gynėjų 
jėgas. Pirkime bonų, kiek 
tik galimumas leidžia.

Moterų S-gos 30 kuopos 
metinis susirinkimas bus 
sausio 2 d., antradienį, par.
salėje. O. P.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat- 

cementavimą ir Irt. darbus.
293 MAUJER ST., 

BROOKLYN 6, N. Y.

Apyhnkės Seimelis

New Yorko Lietuvių Kata
likų Seimelis bus 1945 m. 
sausio 28 d., sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne.

Seimelio darbotvarkėje 
svarbūs bendrojo pobūdžio 
ir vietiniai reikalai.

Visos lietuvių katalikų 
draugijos prašomos pasirū
pinti, kad kiekvienai jų bū
tų atstovaujama šiame svar
biame apylinkės susirinkime. 
Tegu nelieka nė vienos mūsų 
draugijos, kuri nebūtų iš
rinkusi savo atstovų.

Draugijų atstovų ir seime
lio svečių registracija bus 
nuo 1:30 vai. popiet. Seimelio 
posėdis bus pradėtas 2 vai. 
popiet.

6 vai. vak. bus vakarienė. 
Ją rengia N. Y. Federacijos 
apskritis. Bilietai tik po 1 
dol. 25 c.
Federacijos Apskr. Valdyba

pilna. Daugelis turėjo sto
vėti net prieangy.

Šalia džiaugsmo, visų vei
duose matėsi kažkoks nera
mumas. Tur būt, kiekvienas 
jautė, kad trūko brangiausių 
asmenų — jaunuolių, kurie 
kariauja visose pasaulio da
lyse.

Visi meldėmėse už taiką ir 
laimingą jaunuolių sugrįži
mą į savo namelius.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Gruodžio-December 29, 19

■

L. K. Federacijos New 
Yorko Apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį po 
Kalėdų, gruodžio 29 d., 7:30 
vai. vak., Apreiškimo par. sa
lėje.

Visi atstovai ir draugijų 
veikėjai prašomi dalyvauti.

Apskrities Valdyba.

Angelų Karalienės 
Parapija

Mūsų bažnyčioje Kalėdos 
praėjo labai iškilmingai ir 
gražiai.

Bernelių Mišios buvo vi
durnakty. Jas atnašavo kun. 
Antanas Masaitis. Asistoje 
buvo dijakonas Vincas Pa- 
žereckas. Pamokslą ir svei
kinimus parapijiečiams ir 
draugijom pasakė kleb. kun. 
J. Aleksiūnas.
. Choras, varg. P. Dulkės 
vadovybėje, gražiai pasirodė, 
sugiedodamas Kalėdų gies
mes ir mišias. Bažnyčia buvo 
gražiai papuošta. Eglutės 
prie altoriaus buvo papuoš
tos žaliomis lemputėmis. 
Stainelė taip pat gražiai bu
vo papuošta ir elektra ap
šviesta. žodžiu, viskas buvo 
gražu ir malonu, sutinkant 
Kalėdas — Kristaus Gimimo 
šventę.

Žmonių bažnyčioje buvo

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Apreiškimo 
Parapija

Kalėdų vidurnakčio mišias 
laikė ir pamokslą pasakė 
kleb. kun. N. Pakalnis. Asis
toje buvo kun. A. Petrauskas 
ir klier. Sledžaus. Bažnyčia 
buvo pilna. Choras, varg. 
Stankevičiaus vedamas, šau
niai giedojo.

Bažnyčia, ypač altoriai, 
skendo įspūdingame išpuoši
me.

Automobilio sužeista Ona 
Žarnauskienė (Starkienė)
gydosi Queens General Hos
pital, 164 St. ir Grand Cent
ral Parkway.

Ligonę lankyti galima tre
čiadieniais ir sekmadieniais 
nuo 2 iki 4 vai. popiet. Ji yra 
skyriuje Ward South 5 ir į- 
registruota Anna Žanus var
du, tad lankytojai, nuėję į 
ligoninę, prašomi sakyti, 
kad nori aplankyti Anną Ža
nus.

Ligonei linkime veikiai 
sveikti.

Lietuvių atletų klubas, 168 
Marcy Ave., rengia Naujų 
Metų sutiktuves sekmadienio 
vakare, gruodžio 31 d.

Vakarienė prasidės 9 vai. 
vak. Bilietas 1 dol. 50c. Klu
bo valdyba prašo vietas užsi
sakyti iš anksto.

MEMORIES of LITHUANIA

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1830 UI., 5000 Watte 

DIRECTOR — JACK J. STUKAS 
429 Walnut St., Newark 5, N. J. 

TeL MArket 2-5360

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarinės 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius

Ketvirtadieniais 7 v. v. WWRL 1600 kc
Gyvuoja virš 12 metę oro bangomis, transliuojama 
visuomenės įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t. 
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

AD. JftZAVTTAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

• Kun. Dr. J. Vaškas, Ma- 
rianapolio kolegijos rekto
rius, Kalėdas praleido Brook
lyne. Šv. Jurgio bažnyčioje 
per Piemenėlių mišias pasakė 
pamokslą.

• Kap. Dr. Julius Jurgėla 
grįžo iš užjūrio fronto, kur 
išbuvo per 26 mėnesius. Bus 
namie iki sausio 9 d. Tada 
vyks į Texas.

• Kap. Edv. Staniulis, ka
ro departamento pranešimu, 
yra dingęs Prancūzijos fron
te. Jo žmona ir tėvai gyvena 
Patersone, N. J. Kapitonas 
buvo veiklus vytis.

• Inž. Ant. J. Mažeika su 
žmona, dukrele ir sūnum at
vyko iš Pittsburgh© pavie
šėti pas Unguraičius (savo 
uošvius). Inžinierius jau grį
žo į darbą, o šeima dar pasi- 
Iko.

• Rapolas Juška iš Bosto
no buvo atvykęs New Yor- 
kan. Numatoma, rudenį įvyks 
jo koncertas Town Hall.

• Sue Griškaitė, New Yor
ko miesto operos dalyvė, Ka
lėdų šventes praleido Hart
forde.

• Petras Juknys, karys, 
viešėjo Brooklyne pas žmo
ną. Lankėsi „Amerikoje”. 
Kalėdų šventėms savo uoš
viui užrašė „Ameriką”. Da
bar jis būna Tennessee valst.

Gruodžio 13 d. 
kriaučių priešmetinis 
rinkimas buvo gana 
lingas nariais. Kriaučiai bu
vo susirūpinę dirbtuvių dar
bininkų primininkų sumany
mu uždrausti kriaučių 54 
skyriaus nariams, dirban
tiems nelietuvių dirbtuvėse, 
būti lokalo valdyboje. Tas 
čermonų (dirbtuvių darbi
ninkų pirmininkų) pasimoji- 
mas sužadino nors kiek lais
vę mylinčius kriaučius ateiti 
į susirinkimą ir patirti, ką 
mūsų čermonų vardu komu
nistai rengia. Kai kas iš su
sidomėjusių ir savo draugus 
paragino net laiškais į loka
lo susirinkimą ateiti. Salė 
buvo pilna lokalo narių. Ma
sės nebijo komunistų, bet ko
munistai bijo masių.

Po smulkių reikalų eita 
prie čermonų iškelto klausi
mo. Pirmiausia duotas bal
sas čermonams, kurie tą klau 
simą siūlė lokalui. čermonų 
vardu, suprantama, aiškino 
komunistai, kad lokalas yra 
lietuvių ir tik tiems priklau
sytų įeiti į lokalo Pildomąją 
Tarybą, kurie dirba lietuviš
kose dirbtuvėse. Kiti aiškino, 
kad neturėtų įeiti į lokalo 
Pildomąją Tarybą tik tie, 
kurie dirba Howard Clothing 
Co. O treti nurodinėjo, kad

Kūčiose Jadvyga Averkie- 
nė ir Genovaitė Zovytė gavo 
telegramą, pranešančią, kad 
jų pusbrolis, aviacijos leite
nantas Ronaldas Janušonis, 
užsimušė lėktuvo nelaimėje.

Liko Bostone velionies tė
vas ir brolis, dijakonas Alf. 
Janušonis.

Laidotuvės bus Bostone 
gruodžio 30 d.

Brooklyne sausio mėnuo 
paskelbtas „kraujo aukojimo 
mėnesiu”. Brooklyno apskri
ties pirm. Cashmore atsišau
kė į visus Brooklyno gyven
tojus, prašydamas paaukoti 
po vieną pantę kraujo, kurs 
ypač reikalingas sužeistiems 
kariams.

Šv. Monikos našlių draugi
jos metinis balius įvyks sau
sio 14 d., sekmadienį, Apreiš
kimo par. salėje.

Šiemet programoje daug 
naujienybių. Atvyksta Jokū
bo Stuko vedamas „Rūtos” 
merginų radijo choras. Su 
naujomis dainomis pasirodys 
našlių choras.

Rengimo komisija kviečia 
visus atsilankyti.

Cukrui: Knygutės No. 4 
ženklas 34 yra geras 5 sva
rams cukraus neribotam lai
kui.

Mėsai ir riebalams (svies
tui, margarinui, sūriui, ke- 
nuotai žuviai): dabar tinka 
raudoni Q5, R5, S5; nuo sau
sio 1 d. įsigalios ženklai nuo 
T5 iki X5.

Kenuotam maistui (vai
siams, daržovėms, vaisių sul
tims, pamidorams): mėlyni 
ženklai X5, Y5, Z5, A2 ir B2 
dabar geri. Nuo sausio 1 d. 
įsigalios ženklai nuo C2 iki 
G2.

Moterų Ir Merginų 
reikia lengvam dirbtuvės 
darbui. 5 dienos savaitėje. 
Pradžiai — $26.75 savaitėje. 
Atostogos. Galima ir nepil
ną laiką dirbti.
United States Printing 

Litho. Co.
85 No. 3rd Street 

Brooklyn 11, N. Y

■

Piemenėlių mišios
Šiemet per Kalėdų vidur

nakčio mišias žmonės bažny
čioje netilpo. Mišias atnaša
vo kun. P. Lekešis. Asistavo 
kun. J. Kartavičius ir kun. 
V. Galčius. Kleb. kun. J. Bal- 
kūnas savo pamoksle perda
vė kunigų sveikinimus, lin
kėdamas, kad mūsų visi sū
nūs ko greičiausiai grįžtų iš 
karo lauko į savo namus, 
kad visų širdys susilauktų 
ramybės.

Choras, varg. A. Vismino 
vadovybėje, puikiai pasirodė.

— Kun. V. Galčius, C. M., 
dabar mokosi Katalikų Uni
versitete Washingtone. Kalė
dų šventėms parvažiavo pas 
tėvus ir bus ligi sausio 4 d.

— Mokyklos vaikučiai ruo
šiasi prie Kalėdų teatrėlio. 
Bus parapijos salėje sausio 
7 d., 7:30 vai. vak.

— Šv. Vardo draugija mi
nės metinę šventę bendra ko
munija ir pusryčiais sausio 
14 d.

Piliečių Klubo metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 22 
dieną.

Išrinkta nauja valdyba: 
pirm. adv. S. Bredes; vice- 
pirm. Kaz. Brokertas; fin. 
rašt. A. Čepulis; ižd. — I. 
Pollackas, maršalka — J. 
Mockevičius.

Nutarta stengtis geriau
siai pavaišinti svečius per 
Naujų Metų sulauktuvių va
karą.

Kapt. Alex Navickas vie
šėjo pas tėvus per Kalėdų 
šventes.

Jau ketveri metai, kai ka
pitonas negalėjo būti su savo 
tėvais per Kalėdų šventes.

Piliečių klubo moterų sky
riaus susirinkimas bus tre
čiadienį, sausio 10 d., 7:30 
vai. vak. Darbotvarkėje — 
naujos valdybos rinkimas. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti

tik iš Howard Co. neturėtų 
būt keturi P. T. nariai, o ma
žiau. Aišku, kriaučiai, supra
to, kad čia neriama kokia 
kriaučiams pinklė, po kuria 
mano atskirti nuo lokalo vai
ro dirbančius kitataučių dirb
tuvėse unijistus.

Priešingos nuomonės žmo
nės aiškino, kad Amalgamei- 
tų Uunijos Pildomosios Ta
rybos nerenkamos pagal 
kriaučių dirbtuves, bet ren
kamos iš lokalo narių skai
čiaus, kad statomas dirbtu
vių klausimas nesuderina
mas su Amalgameitų unijos 
konstitucija. Keisčiausia, kad 
tie žmonės, kurie kalba už 
lietuvius ir lietuviškas dirb
tuves, lietuvių klausimą kai
po tokį visuomet neigia. Jei
gu lokalas paaukoja Raudo
najam Kryžiui, ar War Re
lief, tai komunistai, būdami 
didžiumoje lokalo Pildomoje 
Taryboje, siunčia ne per lie
tuvių komitetus ir to pasek
mėje mūsų lietuviai kaipo to
ki negauna jokio kredito. Tą 
kreditą atsiima Amalgamei
tų unija. O Amalgameitų uni
ja ir taip puikiausius kredi
tus turi Amerikos pastangose 
karą laimėti.

Mūsų žmonės pamažu nu- 
maskavo „patriotingus” ko
munistus ir parodė tikrąjį jų 
reakcinį veidą. Po gana truk- 
šmingų argumentų ir riks
mų, čermonų sumanymas bu
vo atmestas. Kai kas sako, 
kad kriaučiai, atmesdami čer
monų siūlymą, atmetė Juozo 
Stalino konstituciją, o pasili
ko prie Amalgameitų unijos 
demokratinės konstitucijos.

Pirmininku devintiems me
tams išrinktas V. Zaveckas 
— vienbalsiai. Iždininku ir 
sekretorium į J. Kairio vietą 
išrinktas L. Šerkšnys. Į 
Board of Directors išrinktas 
J. Bernotavičius. Į Pildomo
sios Tarybos raštininkus iš
rinktas J. Nalivaika. Į. Joint 
Boardą išrinkti F. Vaitukai
tis ir J. Peterson. Į Joint 
Trade Boardą išrinkti J. Bui
vydas ir M. Varnys. Į Trade 
Ekzekutyvį Boardą išrink
tas P. Grabauskas. Į Pildo
mąją lokalo Tarybą išrinkti 
J. Ambrazaitis ir J. Kivyta.

Dabar lokalo Pildomoji Ta
ryba susideda iš mišraus są
stato. V. Zaveckas, J. Am- 
brozaitis ir J. Peterson yra 
neutralūs. J. Kivyta, J. Ber
notavičius, L. Šerkšnys ir M. 
Varnys — katalikiško nusis
tatymo žmonės. J. Buivydas 
ir F. Vaitukaitis — socialis
tai. J. Stankevičius, Ch. Ne- 
ciunskas, J. Nalivaika ir P. 
Grabauskas — komunstinio 
nusistatymo. Tai dar pirmą 
kartą mūsų katalikiški žmo
nės gavo neblogą neprezen- 
taciją kriaučių 54 skyriaus 
Pildomajam Komitete.

Katalikai sudaro milžiniš
ką didžiumą kriaučių mūsų 
lokale. Bet jie per metų me
tus buvo izoliuoti, atstumti 
nuo lokalo vairo. Atrodė, kad 
jie yra svetimi mūsų lokalui, 
mūsų unijai. Tas izoliavimas 
katalikų ir neprileidimas 
prie lokalo vairo, buvo ir dėl 
katalikų apsileidimo ir dėl 
komunistų akyplėšiškumo. 
Dabar dalykai pakitėjo. Bet 
jie pakitėjo ne dėl komunistų 
nuolaidumo, ne! Komunistai 
kaip buvo taip ir pasilieka 
agresyvūs prieš katalikus. 
Pakaita įvyko dėl katalikų 
ir bepartinių kriaučių atbu
dimo, kurie pasipiktno ko
munistiniu šmugeliu mūsų 
kriaučių Pildomajam Komi
tete.

Tiesa, po šių rinkimų ko
munistai vaikščioja kaip pri
trenkti. Jie leidžia visokius 
šmeižtus ir įtarimus. Jie net 
drįsta klausinėti, kaip L. 
Šerkšnys įvažiavo į Ameri
ką. Ar jis legališkas šios ša
lies gyventojas... Kuomet 
Harry Bridge, CIO unijos va
das, yra nelegalus šios šalies 
gyventojas ir valstybės emi
gracijos departamentas jį |

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitarus

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PLĖTOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

nori pasiųst į Australiją, tai 
mūsų komunistai protestuo
ja. Protestuoja ir visi laisvę 
mylinti žmonės, kad valdžia 
kišasi į darbo unijas. O mūsų 
lokale komunistai legališkai 
įvažiavusį žmogų terorizuo
ja ir grasina išdeportavimu. 
Tik bėda, kad jie neturi ga
lios to padaryti.

Jeigu kas sakė ir sako, 
kad komunistai yra „progre
syvūs” žmonės, stambiai kly
sta! Jie yra aršiausi reakci- 
jiniai sukvailioję elementai. 
Jiems nerūpi darbininkų rei
kalai, jiems nerūpi laisvė 
žmogaus. Jiems rūpi bet kie
no išlaidomis užsirioglinti 
darbininkams ant sprando ir 
valdyti juos. Bet malonu 
matyti, kad mūsų kriaučiai 
pradeda praregėti ir nusikra
tyti to elemento, kuris juos 
vargino per daugel metų.

P. M. Kriaučius.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Fondo skyriaus susirin
kime pranešta apie atliktą 
darbą. Drabužiai, kuriuos su
rinkome, išsiųsti į centralinį 
sandelį. Iš viso buvo 
žės.

Nutarta padėkoti 
Murphy už nuvežimą
žiu. Jos vyras a. a. Tom 
Murphy buvo veiklus vietinė
se katalikų draugijose ir ge
rai pažino lietuvius katali
kus. Mums malonu, kad po
nia Murphy veikia, kaip ir 
jos vyras veikdavo.

Skyriuje dabar yra 27 na
riai. Ižde yra $31.28. (Papil
domai po 1 dol. aukojo Sau- 
seriai ir Gutauskienė.)

Valdyba linki visiems 
linksmų švenčių.

Al Vasiliauskas, pirm.

Gruodžio 26 d. dauguma 
New Yorko miesto mėsos 
krautuvių išėjo į streiką. 
Vieni mėsininkai tai padarė 
protestuodami prieš kainų 
tvarką, o kiti — neturėdami 
ko parduoti.

Manoma, kad šios savaitės 
gale daug kas paaiškės.

i $
i bu

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHUEIS
REAL ESTATE & INSURANCE 
8656 85th St, Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties) •
Tel. Virginia 7 -1896

r-'- f-.

Marianapolis
Šiomis dienomis čia bu 

gedulo pamaldos už Jono I 
manausko, Marianapolio j 
radario, vėlę. Mirė Flori( 
je, o palaidotas Brocktone

Buvo atvykęs mūsų alų 
nas Jonas Navickas, kar 
grįžęs iš karo lauko suže 
tas. Jis vėl išvežtas į ligo 
nę.

Gruodžio 15 d. Mariana] 
lio krepšinio (basketba 
grupė žaidė prieš Webst 
Mass., St. Louis High Schc 
Mūsų komandą sudarė 
Modlesewski, Pr. Bernot 
Fr. McCarthy, J. Golden, 
Hannon, Alg. Brazausk 
Leonardas Degulis ir L. 
rickas.

A

PARDUODAMA
Geri, pigūs, patogūs 1 

mai. Gerose vietose. Pat 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo. Apdraudžiu (ini 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:
Joseph Vastunas
Real Estate Insurance 

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1670

Clement Voketaiti
Advokatas

41-40 — 74th Street
Jackson Heights, N. Y

NEwtown 9 - 5972

Saugok Savo Aki
Teikiamas geriausias akfl 
patikrinimas, prižiūrėjimai 
AKINIAI prieinamiausiom 
kainomis pagal jų rūšis.

81 ištaiga įsteigta prieš 40 met

S

HAvemeyer 8 - 0259

OPTOMETRISTAS — O

S94-398 Broadway, Brooklyn, N

LIETUVIŠKA

ALUDE®
Karšti Užkandžiai

KASDIEN
Patogi Vieta Užejlmi 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASDUNKEWAS 

VISOKIU GĖRIMŲ

JUOZAS ZEIDAT 
411 Grand Street 

Brooklyn, N. Y

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE
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